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Coincide este número 131 de Código Cero co 
feito de que chegue definitivamente o verán (o 
verán puido ter chegado antes a nivel oficial, 
pero non nun plano visíbel até ben entrado 
o mes de xullo) e con que ademais teñamos 

entre mans varias informacións importantes que amosar 
relacionadas co turismo e con estes meses que son, por así 
dicilo, a súa fonte principal de enerxía (a do turismo). Unha 
destas informacións, a máis importante das que reflecti-
mos, é o proxecto Smart Destinations, unha iniciativa para 
facer da provincia de Pontevedra “o primeiro destino turís-
tico intelixente do país”. Ou sexa, que do que se trata é de 
tentar aproveitar ao máximo o potencial das TIC para facer 
que os turistas que cheguen a Pontevedra recunquen, e 
que ademais veñan visitantes novos. Isto farase a través da 
prestación de servizos por parte das empresas do sector e 
para quen queira máis información dicirlle que nas páxinas 
centrais deste número de Código Cero achegamos unha 
completa reportaxe sobre un proxecto, Smart Destinations, 

que consideramos resume en boa medida a actualidade 
TIC deste intre estival (no que todo semella encamiñarse 
a vincular novas tecnoloxías e turismo, impulsando un 
sector coa axuda do outro e viceversa) e tamén outras 
cousas máis amplas e que nos conectan directamen-
te co que está por vir (Smart Cities, eAdministración, 
Fogares Dixitais, etc). En definitiva, Smart Destinations 
non é só a columna vertebral deste número 131 de 
Código Cero, senón tamén un xeito de definir en que 
consiste a interrelación actual e inmediata entre turismo 

e novas tecnoloxías, unha mestura de conceptos a todas 
as luces beneficiosa para todos os implicados, non só para 
as empresas implicadas, senón tamén (e sobre todo) para 
os internatuas que estean a piques de iniciar unha viaxe 
(non todos os internautas viaxan, pero si que é certo que 
apenas quenda viaxeiros que non sexan internautas). 

Código Cero

Humor tecnolóxico de Henrique Neira

Recentemente anunciábannos 
o relevo do Windows XP . En 
“Código Cero” hai dez anos dedi-
cabamos no número 22 da nosa 
portada a iniciativa de que por fin 
o navegador líder durante anos 
contaba cunha versión en galego. 
Mantiñamos para aquel número 
unha ampla charla coa consellei-
ra delegada de Microsoft Rosa 
García quen afirmaba que “Nun 
futuro moi próximo, os nenos 
galegos poderán identificalo uso 
do ordenador coa súa lingua”.

Dez anos despois aquelas boas 
intencións quedaron neso. Aínda 
que o galego avanzou, no no 
fixo tanto como era de esperar e 
menos na rede. Para mais INRI nas 
últimas semanas asistiamos outra 
vez mais o “ataque” do buscador 
líder contra a nosa lingua, xa que 
o sistema de busca facía caer en 
picado a posición mundial das 
páxinas integramente en galego 
primando as de castelán. Espere-
mos que o lanzamento inminente 
do “punto gal” faga recuperar a 
importancia do noso idioma en 
Internet e do que apenas que-
damos uns cantos exemplos en 
medios de comunicación, tanto 
na rede como impresos.

Aquel número 22 de “Código 
Cero” pasabamos revista a páxina 
do Concello da Coruña “www.
aytolacoruna.es”, exemplo de 
innovación e de liderar as páxinas 
municipais ata situarse daquela 
na terceira web municipal máis 
popular de España.

A asociación Ineo tomaba pulo 
e aí está dez anos despois e del 
falabamos naquel número, e 
coma sempre xogos, Pc practico 
e novas, completaban aquel 
numero co que avanzabamos no 
noso terceiro ano de vida, diso fai 
xa dez anos. 
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 O Consorcio da Zona Franca de Vigo 
presentou a comezos de xullo unha 

nova páxina web na que se recolle unha 
morea de información sobre a cidade e 
a súa contorna. A web Negocios en Vigo 
(www.negociosenvigo.es), na súa versión 
en español, e Invest in Vigo, na versión en 
inglés, está dirixida á promoción exterior 
da cidade.  A páxina inclúe todo tipo de 
datos sobre a devandita cidade galega e súa 
fontorna; dende unha descrición das súas 
infraestruturas, ata información cultural, 
turística ou empresarial. Conta con vídeos 
e numerosas fotografías e está pensada 
para que as empresas locais poidan utilizala 
nas súas presentacións no estranxeiro. José 
Ramón Ojea, director de servizos avanza-
dos do Consorcio, dixo na presentación do 
portal que este presenta catro apartados 

diferenciados e ao mesmo tempo 
complementarios. Por unha banda, 
temos Por que Vigo?, que contén 
información demográfica, cultural, 
gastronómica e de lecer para pór ao 
alcance dun clic toda a oferta dun bo 
sitio para vivir baixo o epígrafe de Un 
paraíso de océanos azuis. En Desenvol-
vemento Económico pódese descargar 
en formato pdf unha completa radio-
grafía da economía da cidade na que 
se reflicten os principais indicadores 
sociais e económicos e acceder aos 
sectores estratéxicos que compoñen o seu 
mapa empresarial. Espazos empresariais, por 
outra parte, dá acceso á información precisa 
para calquera que queira instalarse na área 
ou ben, buscar unha determinada empresa 
pola súa localización. O último apartado, 

a Innovación, trátase como un ecosistema 
formado por entidades públicas e privadas 
que xestionan centros tecnolóxicos e de 
investigación cun enfoque orientado á 
transformación económica baseándose en 
alianzas e na cooperación internacional. 
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O Festival 
Social Media de 

Galicia, MexilOnseTuits 
afronta o seu último 
mes de prazo (este 
mes de xullo) para 
presentar os traballos 
aos terceiros Premios 
Galegos do Marketing 
en Medios Sociais. Den-
de a organización ase-
guran seguir a “recibir 
traballos para o festival 
a bo ritmo, o prazo 
estará aberto ata o remate de xullo para presentar candidaturas 
nas 8 categorías propostas para este ano”. Mentres tanto nestes 
días estase a pechar a composición do xurado que terá a tarefa 
de avaliar as candidaturas recibidas e seleccionar aos gañadores. 
Composto por prestixiosos profesionais do ámbito da comu-
nicación, o marketing e as redes sociais, a súa experiencia e bo 
criterio determinará en primeiro lugar os tres mellores traballos 
en cada unha das categorías a concurso: Mellor Blog de Moda; 
Mellor Blog Informativo/Cultural; Mellor Blog Turístico; Mellor 
Blog Gastronómico; Mellor Campaña Social; Mellor Campaña Co-
mercial, Mellor Video Viral e Mellor integración E-commerce. Os 
gañadores só se darán a coñecer na gala do Festival Social Media, 
que terá lugar o vindeiro 18 de outubro no Auditorio Municipal 
de Cangas.

Javier Varela, consultor de marketing; David Mora, consultor, 
formador e responsable do blog EmoTurismo; Daniel Martí, profe-
sor de Comunicación en Pontevedra, Javier Hernández, gestor de 
campañas turísticas en liña; Ana Rumbao, da axencia creativa La 
Ballena que va llena; Xosé Bangueses, de FECIMO e Álvaro Gómez 
Vietes, doutor en Economía de la UNED e autor de obras vencella-
das a publicidade, o marketing e as redes sociais son os primeiros 
nomes dos profesionais que comporán este xurado. 
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Gmail estrea interface 
web en galego

O prazo para presentarnos aos premios 
MexilOnseTuits continúa aberto até fin de mes

O Consorcio da Zona Franca busca atraer 
negocios a Vigo mediante un novo espazo web

Durante varios anos circularon informacións que 
apuntaban a unha dispoñibilidade case inmediata 

do servizo de correo electrónico de Google en galego, 
que non remataba de chegar (como tamén acontece con 
Android) pero finalmente dende comezos de xullo xa é 
posíbel acceder a Gmail en galego, para o que debemos 
ir á sección de Configuración da ferramenta web para 
mudar o idioma no que se amosa. Deste xeito podemos 
gozar do Gmail en galego dende agora, aínda que non 
todas as funcionalidades están aínda dispoñíbeis na nosa 
lingua (o sistema advirte de que o servizo de chamadas 
non funciona aínda en galego).

Con esta nova lingua integrada en Gmail temos que o 
servizo de correo electrónico de Google ten a súa interfa-
ce localizada a un total de 71 linguas entre as que tamén 
dende hoxe figuran a lingua africáner, o armenio, a lin-
gua azerí, o chinés de Hong Kong, o francés de Canadá, o 
xeorxiano, a lingua khmer, a lingua laosiana, o mongol, o 
nepalés, o cingalés e o zulú. Deste xeito Google amosaría 
o seu servizo de e-mail en linguas que chegarían ao 94% 
da poboación do planeta.

Fica agora por ver se en breve teremos tamén Android 
en galego, pois xunto con Gmail era dos poucos produtos de 
Google que non estaban localizados á nosa lingua (os produtos 
novos chegan habitualmente dispoñibles nas numerosas lin-
guas soportadas por Google). 
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Trasno xuntará a tradutores de software libre 
de todas as linguas minorizadas do Estado
 Outono preséntase máis que interesante en materia de eventos. Sen ir máis lonxe, os pasados días dimos conta dende Código Cero do 

congreso sobre hacking ético que se vai desenvolver os días 8 e 9 de novembro e agora é a quenda de visualizar un evento que tamén 
atinxe xeitos independentes e alternativos de interpretar e amosar as novas tecnoloxías da información. Desta volta, afondando na importancia 
de reivindicar a diversidade lingüística da Rede apoiándonos nun concepto que adoita ir ligado (case sempre) a esta diversidade: o concepto 
de informática sen barreiras. Trátase do Encontro Ibérico de Tradutores de Software Libre en linguas minorizadas. 

O evento, no que participarán arreo diversos grupos de tradución de ferramentas TIC (galegos, vascos, cataláns, asturianos e aragoneses), 
adoptará boa parte dos requisitos e características do software libre: é libre, aberto e de balde. A cita será no Centro de Novas Tecnoloxías de 
Compostela entre os días 4 e 5 de outubro. Na organización atópanse os responsábeis do Proxecto Trasno,  comunidade de voluntarios que 
centra unha boa parte dos seus esforzos en trasladar ao galego todo tipo de software libre, amais de distribuílo e amosalo en diversos eventos. 
No encontro tamén participan Librezale (Euskal Herria), Softcatalá (Catalunya), Softastur (Asturies) e Softaragonés (Aragón). O obxectivo desta 
xuntanza, sinalan, “é acadar unha posta en común da problemática específica dos grupos de tradución do software libre á linguas minorizadas 
e/ou en risco de desaparición; así como iniciar unha relación de colaboración e posta en común de recursos que axude a mellorar o rendemen-
to e a calidade dos traballos”. 

 Temos un evento TIC de longo 
alcance para engadir á axenda. Porén, 

haberá que agardar a que finalice o verán 
para poder asistir á xuntanza en cuestión, 
o Congreso de Seguridade Informática e 
Hacking Ético A Seguridade sen Importancia, 
SSI2014, que se levará a cabo no mes de 
novembro de 2014 (os días 8 e 9) no Hotel 
Porta do Camiño de Santiago de Compos-
tela. No devandito encontro presentarase a 
problemática relacionada coa seguridade da 
información no uso das novas tecnoloxías e 
Internet. 

Falarase dos tipos de delitos telemáticos e 
aspectos legais asociados, a recompilación, 
síntese e filtrado na procura de información 
pública e a transcendencia da súa exposi-

ción, historia do mundo do hacking e a súa 
repercusión actual así como, o presentar o 
actividade do hacking ético como disciplina 
técnica de seguridade para a protección dos 
sistemas e dispositivos informáticos no eido 
da empresa, entidades públicas, infraestrutu-
ras críticas e de alta dispoñibilidade, etc.

Cómpre dicir que a este congreso acudi-
rán algúns dos máis salientábeis expertos 
estatais en seguridade informática e hacking 
ético, xuristas especializados en delitos 
telemáticos, corpos de seguridade, expertos 
en enxeñaría e redes sociais, xornalistas do 
sector e docentes universitarios especializa-
dos.

O programa de actividades abranguerá 
relatores, conferencias, exposicións de casos 
de éxito empresariais, sesións de preguntas, 
mesas redondas, pausas de networking e re-
des sociais. Entre os organizadores atopamos 
aos especialistas en hacking ético Héctor 
Soriano, José Luis Prado e Laura López. 

 A Real Academia Galega de Ciencias 
(RAGC) celebrou o mércores 2 de xu-

llo, no Pazo de San Roque (Santiago), o acto 
de ingreso do primeiro dos seus novos catro 
membros, o catedrático da Universidade de 
Vigo Fernando Pérez. Tal e como acordaron 
os académicos o pasado mes de febreiro, 
de aquí a final de ano iranse incorporando 
tamén Ángel Carracedo, María José Alonso 
e Alicia Estévez. Segundo informa a RAGC, 
o discurso de ingreso do novo membro da 
entidade titulouse A derradeira adiviña de 
Shannon. Logo de pronuncialo, recibiu a 
medalla de académico de mans do pre-
sidente da RAGC, Miguel Ángel Ríos, e o 
diploma por parte do reitor da Universidade 

de Vigo, Salustiano Mato.
Lembrar que Fernando Pérez é catedrá-

tico do Departamento de Teoría do Sinal 
e das Comunicacións da Universidade de 
Vigo. Desde 2009 até 2011 foi titular da 
Cátedra Príncipe de Asturias en Ciencia 
Informática e Tecnoloxías Relacionadas, 
na University of New Mexico (EEUU), á 
que segue vinculado como profesor de 
investigación. É cofundador de 6 empre-
sas do sector TIC en Galicia e artífice de 
Gradiant, o Centro Tecnolóxico de Teleco-
municacións de Galicia, do que desde a súa 
fundación en 2007 é director xeral.

“Fernando Pérez”, engaden fontes da 
Academia, “é a primeira incorporación á 

RAGC desde hai dez anos e supón a apertura 
da institución a unha nova disciplina, a 
enxeñería de telecomunicación, na que non 
contaba con ningún membro”. 
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Fernando Pérez xa é membro da Real Academia Galega das Ciencias
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Santiago acollerá en novembro un 
macrocongreso sobre hacking ético 
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Vodafone achega dous 
smartphones propios con 
4G e NFC

 A operadora de telefonía Vodafone España 
vén de anunciar a comercialización de 2 novos 

smartphones de marca propia con 4G e NFC para pa-
gos con Vodafone Wallet. Máis polo miúdo, estamos a 
falar do Vodafone Smart 4 Power e do Vodafone Smart 
4 Turbo. O Vodafone Smart 4 Power, dispoñíbel en 
cor negra, é un teléfono intelixente de alta gama que 
permite realizar streaming de vídeo de alta calidade, 
escoitar audio con son cristalino e gozar de descargas 
instantáneas coa rede 4G da compañía.

Amais, inclúe pantalla de alta definición de 5 polga-
das qHD IPS, procesador de catro núcleos a 1,3 Ghz, 
1XB de RAM, cámara de 5Mpx, batería de longa dura-
ción de 3000 mAh e NFC para pagamentos no móbil 
con Vodafone Wallet. Tamén conta cunha memoria de 
4XB e fendedura Micro SD para ampliala. Estará dis-
poñible por 0 euros de custo inicial e 28 euros ao mes 
IVE incluído con Smart M, que achega 200 minutos e 
800MB ao mes para navegar. Estes prezos son válidos 
para clientes de contrato portados doutra compañía 
e inclúen permanencia de 24 meses en Vodafone e de 
18 meses na tarifa elixida. Tamén se pode adquirir sen 
permanencia por 179 euros IVE incluído.

En canto ao Vodafone Smart 4 Turbo, dicir que 
conta coa última versión de Android 4.4 Kitkat e 1XB 
de memoria RAM para que os clientes poidan gozar 
das apps e xogos de Google Play. Asemade, conta cun 
procesador de catro núcleos a 1,2 Ghz, pantalla de 4,5” 
e unha batería de 1800 mAh. Vodafone Smart 4 Turbo 
permite acceder a Internet cunha velocidade 4G de 
até 150 Mbps en descarga de datos e conta con NFC 
para pagamentos móbiles coa app Vodafone Wallet. 
Estará dispoñíbel en cor branca por 0 euros de custo 
inicial e 26 euros ao mes (I.V.E. incluído) con Smart 
M, que consta de 200 minutos e 800MB ao mes para 
navegar. Estes prezos son válidos para clientes de con-
trato portados doutra compañía e inclúen permanen-
cia de 24 meses en Vodafone e de 18 meses na tarifa 
elixida. Tamén se pode adquirir sen permanencia por 
129 euros IVE incluído. 
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O   centro tecnolóxico Gradiant anunciou os días pasados 
que fortalecerá a súa aposta pola captación de fondos 
europeos para apoiar ás nosas empresas con proxec-
tos innovadores no seu seo. De feito, o pasado mes 
de xuño deuse a coñecer a resolución provisional 

da convocatoria de actividades de dinamización Europa Centros 
Tecnolóxicos do Ministerio de Economía e Competitividade, e 
nesta resolución confírmase que Gradiant (Centro Tecnolóxico de 
Telecomunicacións de Galicia) será un dos seus beneficiarios. Cóm-
pre lembrar que con esta convocatoria, o devandito Ministerio de 
Economía apoia aos centros tecnolóxicos con experiencia probada 
en financiamento europeo (dotados de oficinas de proxectos euro-
peos con casos de éxito demostrados). 

O obxectivo é aumentar o volume de retornos captados do 
programa H2020 da Unión Europea fronte ao Sétimo Programa 
Marco, tanto para o centro tecnolóxico como para as empresas da 
súa contorna. A convocatoria tamén busca aumentar o liderado de 
centros como Gradiant neste tipo de Proxectos Europeos H2020, 
informan fontes do centro vigués, que engaden (retomando 
a información coa que abrimos este artigo) que este impulso 
posibilitaralle reforzar a súa aposta pola captación de fondos do 
programa Horizonte 2020 (H2020) dotado con preto de 80.000 
millóns de euros. 

Lembrar tamén que en datas recentes, Gradiant subscribiu 
un contrato de gran relevancia co Centro de Desenvolvemento 
Tecnolóxico e Industrial (CDTI) para axudar ás empresas nacionais 
a conseguir financiamento H2020 para as súas apostas de Inves-
tigación e Desenvolvemento (I+D) Desta forma, informan fontes 
do centro galego, “Gradiant reforza a súa posición como o socio 
perfecto para acompañar ás empresas de Galicia e España na súa 
internacionalización a través de proxectos europeos”. A dirección 
de Gradiant tamén recorda que a aposta do centro tecnolóxico 
galego pola captación de fondos europeos “foi constante desde o 
seu nacemento en 2008”, e que froito deste esforzo, “o centro aca-
dou dende 2011 sete proxectos europeos FP7, mesmo liderando 
dous deles, e asegurouse preto de 4 millóns de euros en ingresos 
provenientes destes proxectos”. 

| Galicia, eixe de investigación | REFORZA O SEU POTENCIAL |

Gradiant reforza o seu 
potencial de captación de 
fondos europeos
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TTT e IP Global desenvolverán unha plataforma de 
comunicación para o Clúster de Turismo de Saúde 

 A axencia dixital TTT Social Center, 
con sede en Lugo e dirixida por José 

María López Bourio, vén de acadar un im-
portante contrato para o desenvolvemento 
(co seu socio tecnolóxico coruñés IP Global, 
con David Bello á fronte) dunha plataforma 
de click to call de alcance internacional e 
co obxectivo de dar servizo a milleiros de 
usuarios. O proxecto, que recaeu en TTT e IP 
Global de mans do Clúster Español de Turis-
mo de Saúde, implicará dar atención, soporte 
telefónico e información a “turistas sanitarios” 
dunha ducia de países, entre os que se con-
tan Arabia Saudita, Emiratos do Golfo, Rusia, 
Alemaña, Suecia, Reino Unido, Noruega ou 
Finlandia, países interesados todos eles en 
recibir asistencia médica privada e servizos 
turísticos complementarios en España. 

Por certo que o servizo a desenvolver polas 
empresas galegas materializarase a través da 
solución Webphone. Trátase dunha ferra-
menta que ten a función de conectar aos 
visitantes dunha web (os interesados) coas 
empresas de servizos, dende centros hospita-
larios a residencias, pasando por hoteis, bal-
nearios e axencias de viaxe. A solución opera 
sen custo para o cliente, e fai gala, informan 
TTT e IP Global, “dunha tecnoloxía madura, 
implantada e coñecida de abondo por todos 

os públicos, unha tecnoloxía 
que non é outra que o teléfono, 
tanto móbil como fixo, xerando 
un importante fluxo de datos”.  

Segundo nos conta o propio 
José María López Bourio, este 
tipo de turismo é claramente 
unha actividade con moito po-
tencial de proxección, e de feito 
calcúlase que medrará até os 
cincocentos millóns de euros en 
2015. Asemade, recentes estudos 
de mercado feitos por Deloitte e 
a FNCP apuntan a que o volume 
total de negocio rexistrado po-
los países receptores de turistas 
sanitarios vai alén dos 7.400 
millóns de dólares. De feito, 
en España o mercado actual 
rolda os 140 millóns de euros e 
espérase -como dixemos- que 
esta cifra creza até os 500 millóns de euros de 
aquí ao ano 2015.

Lanzado en 2013, o Clúster Español de 
Turismo de Saúde é un proxecto conxun-
to de cinco organizacións empresariais: a 
Federación Nacional de Clínicas Privadas 
(FNCP), a Asociación Nacional de Balnearios 
(ANBAL), a Federación Empresarial da De-

pendencia (FED), a Confederación Española 
de Hoteis e Aloxamentos Turísticos (CEHAT) 
e a Confederación Española de Axencias de 
Viaxes (CEAV). Segundo nos lembran fontes 
de TTT e IP Global, en Galicia súmanse a 
este proxecto “importantes clínicas privadas, 
hoteis e balnearios, aos que o Clúster ofrece 
interesantes perspectivas de negocio”.  

 O Clúster TIC Galicia vén de pór en marcha unha dobre inicia-
tiva: o selo Empresa Tractora e o selo Proxecto Colaborativo 

Clúster, dous ’’selos’’ para fomentar a colaboración entre empresas. 
Deste xeito quérese dar respaldo ás firmas e aos proxectos que xeran 
negocio, melloran a competitividade e axudan ao crecemento em-
presarial e, polo tanto, á creación de emprego estábel e de calidade.  
Así, o Clúster TIC Galicia achegará vantaxes para as empresas que 
sexan recoñecidas con estes distintivos, que serán concedidos por 
períodos anuais e poderán ser renovados no caso de que se cum-
pran os requisitos establecidos nas bases de cada un deles.  
O selo Empresa Tractora recoñecerá ás empresas dimensionadas 
que fomenten o crecemento e fortalecemento das PEME a través 

da subcontratación. Para optar a el cómpre ser socio do Clúster, 
acreditar unha cifra de negocios superior a seis millóns de euros no 
último exercicio e liderar polo menos tres proxectos desenvolvidos 
nos últimos catro anos que supuxeran contratación de pequenas ou 
medianas empresas por importe mínimo de 500.000 euros. 

En canto ao selo Proxecto Colaborativo Clúster, este dartá apoio 
a aqueles proxectos que estean impulsados por polo menos tres 
entidades e que supoñan un investimento arriscado en tecnoloxía e 
cun potencial diferenciador para abrir novos mercados. Pode optar 
a el calquera tipo de entidade socia do Clúster (empresas, universi-
dades ou centros tecnolóxicos asociados...). O proxecto debe ter un 
orzamento mínimo de medio millón de euros. 

O Clúster TIC promove a colaboración entre 
empresas cunha dobre iniciativa



José María López Bourio presentando a iniciativa TTT en 
outubro de 2011



Tras oito anos de traballo a Asociación 
PuntoGal conseguiu a súa meta, que 
poidamos ter un dominio na Internet para 
a lingua e a cultura galegas, de xeito que 
a nosa sociedade goce dun espazo de seu 

na Rede claramente identificado e, tras a activa-
ción técnica do dominio .gal o pasado 11 de abril, 
aproveitouse a data do Día das Letras Galegas e do 
Día Internacional das Telecomunicacións e a Socie-
dade da Información (tamén coñecido como Día 
de Internet) para presentar a primeira páxina web 
creada baixo o dominio .gal, na que se dá conta dos 
prazos de lanzamento e as condicións para poder 
acceder ao novos dominios.

No acto celebrado para amosar ao galegos este 
grande fito no ámbito TIC contouse coa presenza 
de numerosos persoeiros de distintos eidos da 
nosa sociedade, que puideron escoitar as palabras 
de Manuel González, presidente da Asociación, 
quen narrou toda esta aventura ata detallar o que 
está por vir; mentres que o catedrático de Derei-
to da Universidade de Santiago de Compostela, 
Xosé Antonio Gómez Segade, tivo a ben erguerse 
como representante dos galegos para agradecer 
esta consecución a todos os que o fixeron posible; 
para que, finalmente, o presidente da Xunta de 
Galicia, Alberto Núñez Feijoo, procedese á posta en 
marcha da páxina web accesible dende dominio.
gal, que con carácter informativo pretende servir 
de referente do noso dominio de primeiro nivel na 
Internet.

A partires do vindeiro 25 de xullo activaranse 
unha serie de dominios de Internet baixo o sufixo 
.gal, que corresponderán a unha selección de insti-
tucións, empresas e colectivos comprometidos coa 
lingua e a cultura galegas e representativos da nosa 
sociedade que, para poder estar entre o reducido 
grupo de só 90 escollidos entre as moitas candi-
daturas presentadas até o 11 de xullo para poder 
adherirse ao Programa Pioneiros .gal. A relación de 
Nomes Pioneiros .gal darase a coñecer nun acto 
que terá lugar o vindeiro día 22 no Museo do Pobo 
Galego.

A Asociación PuntoGal veuse na obriga de pro-
rrogar uns días o prazo de presentación de solicitu-
des para sumarse ao seu Programa Pioneiros para 
facilitar que algunhas entidades que manifestaran 

O Día de Galicia principia a aventura 
dos pioneiros .gal



A páxina web 
dominio.gal recolle 
a información sobre 
o procedemento 
para poder optar a 
un dos novos nomes 
de dominio para a 
sociedade galega
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a súa intención de participar puidesen adoptar 
formalmente a decisión de adherirse ao Programa 
a tempo, para así poder gozar dun dominio .gal de 
xeito preferente durante máis de 4 meses, xa que 
a disposición xeral do dominio .gal non será até 
primeiros do mes de decembro. 

Antes do rexistro aberto de nomes de domi-
nio .gal existirán unhas fases de lanzamento que 
comezarán a desenvolverse a mediados do mes de 
setembro, e que permitirán que as entidades poi-
dan protexer as súas marcas e nomes de dominio 
antes de que estean dispoñibles por un mecanismo 
que só dará prioridade segundo a orde de chegada 
dos rexistros. Deste xeito, empresas, institucións 
públicas, particulares, asociacións... poderán evitar 
a usurpación dos dominios .gal que queiran come-
zar a explotar a partires do mes de decembro.

Os dominios que pasen a funcionar baixo o .gal 
deberán cumprir unha serie de condicións, como 
ter contidos en galego ou, en caso contrario, rela-
tivos á cultura galega ou a servizo en liña dirixidos 
á nosa comunidade. A Asociación PuntoGal velará 
por que se cumpra esta condición, de xeito que os 
rexistros que non respecten as normas estableci-
das, previo apercibimento, poderán suspenderse. 
Búscase así consolidar un espazo galego na Inter-
net, que sexa unha fiestra do mundo a Galicia, e 
unha canle moi axeitada para que entidades tanto 
galegas como de fóra poidan achegarse á nosa 
sociedade especificamente. 
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Representantes da xunta directiva da Asociación PuntoGal visitaron as 
instalacións do Valedor do Pobo



O Parlamento de 
Galicia realizou 
unha declaración 
institucional en 
apoio ao dominio 
.gal

 | PuntoGal | PIONEIROS DO .GAL |
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A Asociación Galega de Comunicación de Cultura Cientí-
fica e Tecnolóxica (AGC CCT) celebrou  o pasado sábado 
14 de xuño na Coruña o seu terceiro encontro anual. 
A cita foi no Museo Nacional de Ciencia e Tecnoloxía 
(MUNCYT) na Coruña, e tivo feitura dupla: por unha ban-

da foi unha asemblea xeral ordinaria propiamente dita para os inte-
grantes de DivulgACCIÓN (nome resumido da asociación AGC CCT) 
e pola outra foi unha xornada aberta de comunicación científica e 
tecnolóxica. O obxectivo común foi de intercambiar experiencias e 
boas prácticas no ámbito da divulgación científica en Galicia.

A novidade desta edición radicou precisamente na parte comuni-
cadora do evento, segundo informan fontes da plataforma. Esta ver-
tente divulgativa correu a cargo dos propios socios da AGC CCT, que 
presentaron diversos proxectos ou experiencias propias. A entrada a 
estas sesións de relatorios foi libre para o público xeral. 

Marián Freire, profesora de Bioquímica e Bioloxía Molecular da 
Universidade da Coruña (UDC), expuxo a súa experiencia de divul-
gación científica con alumnos universitarios. Rubén Fernández pre-
sentou a asociación Bricolabs, conformada por un grupo de persoas 
con inquietudes relacionadas coa electrónica e o hardware libre 
que se reúnen de xeito periódico para intercambiar coñecemento e 
emprender proxectos tecnolóxicos. 

Roberto Agis-Balboa, investigador do Instituto de Investigación 
Biomédica da Universidade de Vigo (UVigo), falou sobre a epixe-
nética en doenzas neurodexenerativas e como se debe comunicar. 

Pablo López, redactor e promotor de GCiencia, presentou esta web 
de información e divulgación científica.  
Pola súa parte, Carlos Balseiro, meteorólogo e impulsor do proxecto 
4gotas.com, fixo o propio co respectivo portal de información e 
servizos relacionados coa meteoroloxía. 

Para clausurar o encontro, o director técnico da Casa das Ciencias, 
Marcos Pérez, impartiu unha conferencia arredor do tema π-360o, o 
desafío do vídeo inmersivo para programas de planetario dixital. 

| Ciencia | DivulgACCIÓN AMOSA OS SEUS PROXECTOS |

Unha asemblea ante 
todo científica

Os integrantes de DivulgACCIÓN amosaron os seus 
proxectos innovadores na súa xuntanza anual 

Fotos: Esteban Vazquez-Fernandez

Fotos: José A. Costoya
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DivulgACCIÓN achegou o ingrediente divul-
gador e científico ás populares Festas de San 
Pedro en Santiago 

Na última fin de semana de xuño celebráronse en Santiago as que 
para moitos veciños son as festas máis populares de Compostela, so-
bre todo no sentido de pertencer ao pobo pero un pouco tamén no 
senso de sonadas e agardadas. Falamos das Festas do Barrio de San 
Pedro, unha festividade do máis variado na que amais de artesanía, 
concertos, verbenas, xantares populares e xogos tradicionais para 
cativas e cativos, houbo tamén comunicación científica. Foi da man 
da Asociación Galega de Comunicación de Cultura Científica e Tec-
nolóxica  (DivulgACCIÓN) que quixo participar na festa organizando 
un Punto Científico, un novo formato de divulgación que combina 
mini-charlas e obradoiros para todos os públicos.

Este Punto Científico, cuxo formato xa fora testado previamente 
noutras localidades (Ourense, Carnota e A Coruña), desenvolveuse 
de balde e con metodoloxía aberta de participación total na praza 
do 8 de marzo o sábado 28 de xuño de 12.00 a 14 horas. O evento, 
no que tomaron parte arredor dunha ducia de socios da asociación, 
incluíu breves charlas divulgativas sobre temas diversos: postais pla-
netarias, neurociencia, terremotos, epixenética, robótica, agrobio-
loxía, vida extraterrestre, historia da ciencia, etc. Tamén deu acubillo 
a demostracións científicas e a unha exposición que mestura ciencia 
e arte. O obxectivo deste Punto era achegar o coñecemento científi-
co e tecnolóxico ao público xeral dun xeito lúdico e entretido.

Segundo nos contan dende DivulgACCIÓN, as actividades dos 
científicos e divulgadores do colectivo contribuíron a darlle “un 
toque didáctico” á festa, e todo “sen desentoar co ambiente xeral 
festivo da celebración”. No Punto interviñeron Casto Rivadulla, 
neurocientífico da Universidade da Coruña e divulgador con grande 
experiencia na organización de cafés-científicos, cunha charla 
titulada Cambiando a realidade e predicindo o futuro; e Borja Tosar, 
astrónomo, falou dunha Postal planetaria de rabiosa actualidade. 
Tamén dentro do ámbito da astronomía, Salvador Bará, profesor 
de Óptica na USC, desentrañou o misterio da vida extraterrestre na 
charla Extraterrestres: onde é a festa. 

Manuel Vicente, director do programa de radio Efervesciencia da 
Radio Galega e divulgador, tratou o tema dos terremotos na súa 
mini-pílula titulada O terremoto das 6. Roberto Agis-Balboa, inves-
tigador do Instituto de Investigación Biomédica da Universidade 
de Vigo, falou sobre a epixenética –interacción entre a xenética e o 
ambiente- aplicada a doenzas neurodexenerativas, e Rubén Fernán-
dez da asociación Bricolabs, un grupo de persoas con inquietudes 
relacionadas coa electrónica e o hardware libre, deu unha charla-
demostración de robótica. Pola súa banda, Conchi Sánchez, Puri 
Covelo e Nieves Vidal, investigadoras do Instituto de Investigacións 
Agrobiolóxicas do CSIC, explicaron o cultivo in vitro de árbores a 
través dun obradoiro para nenos e nenas. Iolanda Casal, xornalis-
ta de El Correo Gallego especializada en muller e ciencia, falou da 
recentemente finada matemática galega María Wonenburger, e, por 
último, Esteban Fernández, microbiólogo e divulgador, sobre filtros 
cerámicos. 

Código Cero

Fotos: Esteban Vazquez-Fernandez

Fotos: José A. Costoya
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O pasado xoves 3 de xuño o Centro de Investigación en Tecnoloxías da 
Información e das Telecomunicacións (CITIC) do Campus de Elviña quixo 
demostrar as oportunidades que para as empresas poden supor os 
proxectos que están a desenvolver, para o que realizaron unha serie de 
sesións demostrativas de tecnoloxías que están nun estado moi maduro, 

de xeito que poderían integrarse en servizos e produtos comerciais tirando proveito 
do potencial da transmisión dos resultados de investigación que tan necesaria é para 
pór en valor o papel dos centros tecnolóxicos.

O primeiro proxecto en amosar as súas posibilidades foi FilmYou, que facendo un 
de tecnoloxías baseadas nos paradigmas MapReduce e NoSql toma a colección de 
películas de Netflix (con 100 millóns de valoracións de 480.000 usuarios sobre 18.000 
películas) e emprega este caso de Big Data para converterse nunha plataforma 
distribuída de recomendacións de películas. Esta solución podería ser moi atractiva 
para plataformas audiovisuais, aínda que tamén podería adaptarse a outros dominios 
totalmente distintos.

Outra solución presentada foi MIASOFT, que é un software de monitorización inte-
lixente da síndrome de apneas do sono, resultado de dez anos de investigación e que 
analiza sinais monitorizadas en pacientes sometidos a polisomnografía nocturna, 
supondo grandes vantaxes médicas, así como pode empregarse como ferramenta 
formativa.

Máis visual foi a presentación de VGLiDAR, unha tecnoloxía que permite determi-
nar a distancia dende un emisor láser a un obxecto ou superficie empregando pulsos 
de láser, o que permite obter unha nube de puntos do terreo escaneado creando 
unha representación tridimensional do mesmo, o que ten aplicacións prácticas 
bastante evidentes, como a xeolocalización, o cálculo e a visualización de datos, 
as medicións de xeometrías sobre a imaxe (alturas, traxectos, áreas...) e a realidade 
aumentada; o que actualmente pode realizarse a través dunha aplicación web en 
desenvolvemento que permite a visualización e os cálculos a partir dos datos LiDAR.

De cara ás plataformas televisivas pode ter grande interese Syntheractive, un 
proxecto de sistema distribuído capaz de xerar vídeo sintético e codificalo en tempo 
real, facendo uso de procesadores gráficos, facendo posible a creación de servizos 
interactivos masivos para a televisión dixital, facilitando en boa medida a adaptación 
dos contidos a numerosos e variados dispositivos clientes.

O CITIC amosa o potencial da transferencia 
tecnolóxica nunha sesión demostrativa

| CITIC | SESIÓN DEMOSTRATIVA |

Tamén puido verse en funcionamento un dos 
proxectos do CITIC que acadou máis visibilidade nos 
últimos meses, SmartSocket, que é unha solución de 
enchufe intelixente controlable remotamente, orientado 
á protección contra sobre-consumos e curtocircuítos, 
que permite o control de dispositivos eléctricos conec-
tados a el mediante o propio dispositivo ou a través do 
smartphone, o tablet ou o ordenador persoal.

A xeito de colofón da xornada, presentouse a 
solución de localización en interior LocYu, que busca 
solucionar a carencia de cobertura GPS en interiores, 
para o que fai uso de sensores Bluetooth de baixa 
enerxía (con baterías que teñen unha duración de até 
3 anos) que funcionan a xeito de baliza. Como exemplo 
desta tecnoloxía estreouse a aplicación para Android 
LocYu Rutas, que en breve contará cunha versión para 
iOS, e que actualmente funciona dentro do edificio do 
CITIC (onde se instalaron as balizas correspondentes) 
e que nos vindeiros meses chegará tamén á Facultade 
de Informática da Coruña. Esta aplicación servirá para 
moverse por dentro dos edificios a través dos seus 
planos, como facemos habitualmente cos sistemas 
de navegación GPS, e que aínda que actualmente se 
empregue no contorno académico, ten claras aplica-
cións comerciais, como podería ser a súa instalación en 
centros comerciais e incluso en aparcadoiros (para que 
os usuarios poidan saber onde deixaron o seu vehícu-
lo).  

Lucindo experiencia
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n dos cometidos fundamentais do 
Colexio Profesional de Enxeñaría en 
Informática de Galicia (CPETIG) é levar 
a tódolos recantos da nosa terra a 
seguinte mensaxe: o progreso actual 
vai da man da Sociedade da Informa-

ción e esta precisa para o seu desenvolvemento dos 
profesionais que se formaron especificamente con ela, 
para ela e a través dela. Para Marcos Mata, presidente da 
dita entidade profesional, a informática e os profesionais 
da informática ligan a sociedade co desenvolvemento 
sostible,  e é misión do CPETIG, engade, facer todo o 
posible por botar máis luz sobre esa ligazón e, a partir de 
aí, sobre os nosos “excelentes profesionais”. Falamos de 
recoñecemento social, cousa que en ocasións é difícil de 
atopar en relación ao sector TI. 

- O CPETIG ven de celebrar unha asemblea xeral ordinaria e a 
directiva aproveitou para amosar o traballo feito dende a últi-
ma xuntanza. Que destacarías aos lectores de Código Cero do 
labor desenvolvido polo Colexio ao longo de 2013 e 2014?
- Un dos obxectivos do traballo que impulsamos dende o Colexio 
é desempeñar unha labor de interlocución entre as institucións, a 
universidade e os diferentes axentes sociais co obxectivo de que 
coñezan o valor da profesión no desenvolvemento da Sociedade 
da Información. 
Neste senso, estamos presentes en todos os ámbitos sociais que 
podemos para defender que a profesión sexa valorada, como xa 
o é no ámbito da Unión Europea. A informática, e os profesio-
nais da informática, son o nexo de unión entre a sociedade e o 
desenvolvemento sostible e en Galicia contamos con excelentes 
profesionais que son claves neste papel que moitas veces non é 
recoñecido socialmente.
En liña coa vocación de servizo á sociedade do Colexio, no ano 
2013 asinamos un convenio de colaboración coa Dirección Xeral 
de Xustiza, polo que o CPETIG pon os seus peritos á disposición 
da administración de xustiza nos procedementos penais nos que 
se require un perito de oficio e nos casos de xustiza gratuíta.
Foi un período de intensa actividade, que no ámbito da forma-
ción e difusión comezabamos no mes de xuño, coas xornadas 
sobre menores e redes sociais, nas que ademais de expertos do 
ámbito da xustiza, das forzas de seguridade e de empresas do 
sector, participaron colexiados, realizando un labor moi nece-
sario de formación a pais, titores e formadores. Nos meses de 
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setembro e outubro puxemos o foco nos delitos informáticos, 
cunha nova e exitosa edición das Xornadas de Informática Xudicial 
e tamén do curso de informática forense, que permitiu unha vez 
máis formar peritos nos aspectos técnicos, pero tamén legais do 
exercicio da súa actividade.
Xa no que levamos do 2014, destaca o curso de Scratch, que tivo 
unha gran demanda por parte do profesorado galego. As activida-
des formativas as completamos ademais cun curso de xestión de 
proxectos con metodoloxía SCRUM, en colaboración co FEUGA. 
A incorporación a Unión Profesional de Galicia, ratificada no mes 
de maio do pasado ano, supón unha clara vontade do colexio de 
participar co resto de profesións nun marco de traballo común.
Ademais, de novo estivemos presentes nos actos de graduación 
dos tres campus galegos con facultades de Informática, amosando 
a visión do Colexio do escenario profesional aos recentemente 
egresados, e compartindo con eles o traballo do Colexio pola 
profesión e polos seus colexiados.

U
Falamos con Marcos Mata, presidente 
do Colexio Profesional de Enxeñaría 
Técnica en Informática de Galicia

“Imos potenciar a colaboración 
entre administración, universidade 
e o CPETIG para contribuír ao 
desenvolvemento TIC en Galicia”
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Pero un dos fitos máis importantes foi a implantación do servizo 
de certificación da experiencia profesional (CEPRAL), que tras va-
rios meses de intenso traballo lanzabamos no mes de maio, e que 
ven a aportar un importante servizo vinculado cunha das funcións 
máis importantes do Colexio no ámbito da regulación profesional.

- No que respecta ao futuro, a curto e medio prazo, que se acor-
dou facer dende o Colexio en beneficio da profesión que este 
representa e por extensión do desenvolvemento TIC da nosa 
terra?
- Imos seguir afondando nas liñas antes expostas porque cremos 
que é a maneira máis efectiva de defender os intereses dos enxe-
ñeiros técnicos informáticos. Temos que seguir insistindo na idea 
de que se trata dunha profesión que prepara profesionais para 
actividades como a dirección de proxectos de enxeñaría informá-
tica, para a avaliación e o peritaxe. Profesionais que son quen de 
promover a socialización da informática, defendendo aspectos 
clave como son a accesibilidade, a usabilidade ou a seguridade 
dos sistemas informáticos. E que dan resposta aos retos e as 
necesidades aos que se enfrontan con responsabilidade social, 
analizando e valorando o impacto social e medioambiental das 
solucións técnicas.
En Galicia, o labor destes profesionais xunto coa administración, 
as universidades e os colexios profesionais ten impulsado de xeito 
significativo o desenvolvemento TIC e o noso compromiso e refor-
zar esta colaboración porque é beneficioso para a profesión.

- Como está a día de hoxe o desenvolvemento da Lei de Servi-
zos Profesionais, un regulamento en preparación que vos deixa 
fóra dos recoñecementos das demais enxeñarías? Que fai a día 
de hoxe o CPETIG para reivindicar unha Lei que vos recoñeza? 
- Estamos neste intre nunha situación de espera, coa previsión 
de que no mes de xullo ou setembro se levará o texto ó Consello 
de Ministros. Os Consellos Xerais, únicos interlocutores a nivel 
estatal en representación da profesión, e que no caso do Consello 
Xeral de Enxeñeiros Técnicos en informática teño a honra de 
presidir, continuamos cun intenso traballo de contactos a tódolos 
niveis, para trasladar a importancia do trato que nesa lei se debe 
dar ás nosas enxeñarías, pero pensando tamén na fase posterior 
á previsible aprobación da lei, xa que esta define un marco de 
traballo que será quen, en último caso, afonde nas atribucións do 
ámbito da enxeñaría.
Recentemente, o Grupo Popular presentou unha proposición 
non de lei, na que se insta ao Goberno a adoptar as medidas 
precisas para que a enxeñaría informática acade o mesmo nivel 
de definición académico que o resto de enxeñarías, promovendo 
ademais a participación dos representantes da profesión. Este 
é un xesto que vén a confirmar a vontade política que xa se nos 
expresou en reiteradas ocasións. Un paso, a da definición acadé-
mica, que consideramos pode supoñer romper o círculo vicioso 
no que nos atopamos e que ven marxinando dende hai décadas 
á enxeñaría informática respecto ó resto das enxeñarías.

- O CPETIG converteuse no primeiro organismo da comunida-
de galega que ofrece a certificación da experiencia profesional 
nas actividades propias da Enxeñaría Técnica Informática 
mediante o servizo CEPRAL (Certificación da Experiencia Profe-
sional para Recoñecementos Académicos e Laborais). Por que 
credes que é tan importante acreditar a formación académica 
e a experiencia profesional dun xeito claro e preciso? 
- O CPETIG tenta dar resposta á situación curricular de moitos 
profesionais da informática que non poden acreditar de xeito 
fidedigno a súa experiencia profesional ante empresas e univer-
sidades, o que lastra as súas capacidades e, sobre todo, pecha 

O CPETIG tenta dar resposta á situación 
curricular de moitos profesionais da infor-
mática que non poden acreditar de xeito 
fidedigno a súa experiencia profesional ante 
empresas e universidades



oportunidades de desenvolvemento 
profesional. Ata o momento,  a única 
maneira de reflectir a experiencia dos 
profesionais que desenvolven a súa 
actividade no sector da informática é 
mediante a súa incorporación no currí-
culo de xeito autodeclarativo, o que xera 
dificultades ás empresas e universidades 
para poder valorala de maneira axei-
tada. Coa posta en marcha do servizo 
CEPRAL, posible gracias ó acordo entre 
o COETIC e o  CPETIG, temos implantado 
un sistema de medición obxectivo dirixi-
do aos profesionais da informática for-
mados academicamente que exerceron 
neste sector, pero tamén está aberto a 
todos os profesionais da informática que 
non dispoñen da titulación académica.

- Como está a ser acollido este servizo 
por parte de estudantes e profesio-
nais?
- O CPETIG quere conseguir o dobre 
obxectivo de estruturar a profesión da 
enxeñaría técnica informática e permitir 
que os profesionais que exercen esta 
actividade, aínda sen a formación aca-
démica previa, poidan obter o proveito 
laboral ou académico propios da expe-
riencia demostrable que posúen.
A acollida deste servizo por parte da so-
ciedade é moi boa. En Galicia, destacaría 
a boa acollida que temos experimen-
tado na universidade, e que nos está 
a permitir traballar en convenios de colaboración para que este 
servizo poida ser aproveitado polos estudades de informática 
para o equiparamento dos créditos asociados a recoñecemento 
da súa experiencia laboral.

- O CPETIG asinou un acordo coa Axencia para a Modernización 
Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA) para organizar conxuntamen-
te actividades de divulgación TI. Unha das acción de maior cala-
do é a Xornada de Informática Xudicial? Cales son os obxectivos 
do CPETIG e de AMTEGA con esta xornada?
Un ano máis as Xornadas de Informática Xudicial consolidan o 
seu papel de foro de debate sobre temas de actualidade para 
a administración de Xustiza. O obxectivo que nos propuxemos 
nesta cuarta edición é contribuír a incrementar a efectividades e 
a eficiencia da administración xudicial co uso das novas ferramen-
tas electrónicas e forenses avanzadas. Nesta liña o  CPETIG e a 
AMTEGA veñen desenvolvendo un traballo constante e conxun-
to en informar e concienciar a xuíces, maxistrados, secretarios 
xudiciais, fiscais, avogados e xuristas en xeral, sobre os avances en 
materia probatoria en casos onde intervén o factor informático. 
O programa das IV Xornadas de Informática Xudicial, que contou 
na dirección técnica con Víctor  Salgado avogado socio do Bufete 
Pintos & Salgado, tamén amosará os beneficios da incorporación 
e uso das novas tecnoloxías no proceso xudicial, as claves da 
valoración da proba informática e o relevante papel dos peritos 
informáticos nas causas.
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O CPETIG quere sumar os esforzos de to-
dos os enxeñeiros técnicos en informática 
para ter máis forza na defensa da profesión 
e dos seus intereses na sociedade. Por iso, 
púxose en marcha o plan Colégate, co que 
“pedimos a todos os colexiados que cola-
boren nesta tarefa para invitar a colegas de 
profesión a que se sumen a este proxecto 
colectivo”, sinala o Colexio. Trátase dunha 
iniciativa para que os colexiados conviden 
a outros enxeñeiros técnicos a que se 
inscriban no Colexio, porque cantos máis 
colexiados haxa, máis doado será defender 
os intereses e os obxectivos da profesión. 
O esforzo terá vantaxes tanto para os 
colexiados como para os novos afiliados, 
engade a entidade que preside Marcos 
Mata. O Plan Colégate prevé que por cada 
colega recomendado, o colexiado terá un 
desconto do 25% da cota anual até chegar 
ao 100%, se consegue catro novos afilia-
dos ou máis. No caso dos novos membros 
está activado un desconto do 50% da cota 
anual. Máis información en: 
cpetig.org/gl/colexiate/plancolegate

- Hai data e programa fixada para o en-
contro? E programa? 
- A Xornada celebrarase o vindeiro 10 de 
outubro na Cidade da Cultura en Santia-
go de Compostela e temos un programa 
moi completo no que confirmamos xa 
nomes relevantes no panorama nacional 
e europeo da tecnoloxía Big Data, Lei de 
Xustiza Electrónica, ciberdefensa ante as 
novas ciberameazas e o futuro da Xustiza 
Europea na sociedade 2.0., por mencio-
nar algún dos temas que se abordarán. 
Máis polo miúdo podemos salientar 
que contaremos coa presenza de Carlos 
Fernández Guerra, responsable da conta @
policia para contarnos, en primeira persoa, 
o labor divulgativo e preventivo da policía 
en materia de menores e redes sociais. O 
inspector xefe da Comisaría Xeral da Policía 
Científica na Policía Nacional, Jorge Martín, 
exporá o traballo forense da Policía Xudicial 
ante a nube e os dispositivos móbiles. A 
tecnoloxía Big Data e o dereito á privacida-
de, e a proba electrónica abre as xornadas 
cun relatorio que impartirá Jorge Campa-
nillas, avogado experto. O novo escenario 
xurídico-probatorio ante a ilegalización da 
directiva europea de conservación de datos 
será explicado polo maxistrado da Audien-
cia Nacional, Eloy Velasco. Pola súa banda, 
Julián Valero-Torrijos, profesor titular de 
Dereito Administrativo na Universidade de 
Murcia abordará o marco normativo da Lei 

de Xustiza Electrónica. Nas vindeiras semanas agardamos pechar 
en anunciar o programa definitivo.

- Que outras acción formativas ten impartido o CPETIG?
- De xeito habitual impartimos formación para os colexiados sobre 
peritaxe e informática xudicial. A maiores, en Santiago e en Vigo, 
impartimos dous seminarios sobre protección de datos, eAd-
ministración e expediente electrónico co obxectivo de informar 
a xuíces, maxistrados, secretarios xudiciais e funcionarios dos 
corpos ao servizo da administración de Xustiza sobre os aspectos 
máis relevantes da administración electrónica xudicial, así como 
dos beneficios de incorporar o uso das novas tecnoloxías a todos 
os procesos xudiciais.
En Santiago, celebramos unha formación de aplicacións informáti-
cas coa ferramenta de Scratch, dirixido a profesores de ensino non 
universitario das materias de tecnoloxía e de informática para que 
despois se ensinen aos escolares os fundamentos da programa-
ción. 

- E tamén inclúese programación para nenos?
- Si. Despois do éxito desta iniciativa, a Xunta de Goberno do 
CPETIG decidiu convocar aos colexios de Galicia a participar no 
concurso de deseño de aplicacións informáticas coa ferramenta 
Scratch co obxectivo de promover unha aprendizaxe de xeito 
creativo, o razoamento sistemático e o traballo cooperativo coa 
comunidade entre as xeracións máis novas. Durante o curso esco-
lar, os alumnos en colaboración cos seus profesores de tecnoloxía 
e de informática poderán deseñar historias interactivas, xogos e 
animacións. Os traballos que se presenten serán avaliados por un 
xurado encargado de distinguir ás mellores ideas. Ademais, com-
probarase o grado de competencia amosado polos programado-
res en aspectos coma a capacidade de abstracción, o pensamento 
lóxico, a sincronización, o paralelismo, a interactividade co usuari 
ou a representación da información. O concurso de deseño de 
aplicacións informáticas do CPETIG conta coa colaboración da 
AMTEGA e o apoio da Fundación Barrié de la Maza, Coremain, El 
Corte Inglés, Gadis e a asociación Programamos. 

Un ano máis as Xornadas de Informática 
Xudicial consolidan o seu papel de foro de 
debate sobre temas de actualidade para a 
administración de Xustiza.

Plan Colégate
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HP foi e segue a ser un dos grandes 
provedores tecnolóxicos da nosa 
terra. Boa parte desta actividade 
non é visíbel de boas a primeiras 
para a cidadanía galega, malia a im-

portancia das tarefas que se contribúen a resolver. 
Tarefas, insistimos, de índole crucial para mellorar 
a nosa calidade de vida. Un exemplo disto é a 
longa colaboración amosada por HP e o Centro de 
Supercomputación de Galicia (CESGA), un traba-
llo conxunto orientado a xuntar forzas e recursos 
para levar a cabo complexos labores de cómputo. 
Segundo informa HP, esta vertente (a de pór en 
xogo novas capacidades tecnolóxicas para resolver 
tarefas xigantescas) é a nova fronteira da innova-
ción, a competencia e a produtividade.

En liñas xerais e ao fío da devandita fronteira, 
do que se trata é de sermos quen de analizar a 
gran cantidade de millóns de datos que se xeran 
dende un ámbito concreto da investigación “para 
transformalos en información útil para a sociedade 
e en tempo real”, explican fontes de HP. Esta nova 
capacidade de análise, engade a multinacional, 
confire unha oportunidade de inventar e investigar 
novos métodos e algoritmos capaces de detectar 
configuracións ou correlacións útiles presentes en 
grandes volumes de datos. Segundo engade a com-
pañía, a nosa terra está plenamente inserida neste 
proceso da man (precisamente) de HP. Un proceso 
que, por outra banda, está cada vez máis democra-
tizado, como demostra o feito de que a compañía 
veña de lanzar recentemente diferentes exemplos 
de supercomputadores de índole comercial a través 
da gama HP Apollo, unha manobra que, en palabras 
da empresa, “diríxese a converter os esforzos de 
investigación e desenvolvemento nunha vantaxe 
competitiva”. De feito e para facérmonos unha idea 
do que abrolla da familia Apollo de sistemas HPC, 
dicir que os equipos da gama son quen de transfor-
mar até catro veces o rendemento dos servidores 
estándar de rack usando menos espazo e enerxía de 
computación de alto rendemento.  

Como dixemos, a filosofía de Hewlett Packard baséase en boa 
medida en xuntar forzas cos investigadores e cos centros de I+D para 
achegar recursos de seu e abordar novos xeitos e novas respostas no 
manexo de grandes volumes de datos. De aí xorde o traballo despre-
gado con entidades como o Centro de Supercomputación Galicia 
(CESGA) ou os centros de tecnolóxicos e de investigación das univer-
sidades, por exemplo o CiTIUS no caso da Universidade de Santiago. 
HP tamén salienta o labor das áreas de investigación tecnolóxica da 
Universidade da Coruña e a Universidade de Vigo, do operador público 
Retegal e de institutos tecnolóxicos como Gradiant. Este tecido de 
impulsores e renovadores da I+D comparte unha necesidade común: 
a de extraer o útil, o miolo (configuracións, correlacións) da análise de 
grandes volumes de coñecemento. 

A xuízo de HP, está claro que “avaliar máis información en menos 
tempo pode axudar a tomar mellores e máis rápidas decisións en 
sectores como o financeiro, a saúde e a investigación, con todos os 
beneficios e vantaxes que todo iso implica para a sociedade da nosa 
contorna”. Segundo informa a multinacional, esta tense apoiado e ten 
colaborado cos devanditos centros en diversas iniciativas, como de 
formación e investigación, “e entre todos eles fomos quen de atopar 
claros exemplos de axuda ao desenvolvemento da nosa sociedade en 
diferentes áreas”. Por exemplo o proxecto CENTINEL, no que colabo-
ran o CESGA e Gradiant, entre outros, e que se encamiña a dotar de 
intelixencia aos edificios; ou o proxecto que Gradiant ten entre mans 
para o procesamento de datos xenéticos destinado a detectar, previr e 
tratar as doenzas raras; ou tamén CloudPEME, onde o CESGA contribúe 
a incrementar o potencial competitivo das nosas empresas a través da 
innovación baseada en ferramentas TIC e cloud. 

Asemade, HP tamén salienta o valor e a utilidade “dunha interesante 
plataforma cuxa finalidade principal é o acceso a xeodatos arqueo-
lóxicos da Idade de Ferro do noroeste ibérico”, unha plataforma que 
reflectimos en detalle na seguinte páxina desta revista, destacando 
que vén da man do Grupo de Estudos de Prehistoria do Noroeste 
(GEPN) da Universidade de Santiago e o CESGA, e que se presentou o 
pasado 30 de xuño.

Por outra banda, a nivel empresarial Hewlett Packard destaca inicia-
tivas acabadas de xurdir do ámbito TIC e con claro potencial de proxec-
ción, é o caso da spin-off da Facultade de Informática da Universidade 
da Coruña, Torus Software Solutions, adicada a materializar solucións 
de software de comunicacións ultrarrápido que permiten acelerar apli-
cacións en contornas onde o rendemento é crítico. HP tamén salienta a 
imparábel carreira de éxitos e recoñecementos de Torus. 

Sinalar por último que amais da tecnoloxía e a colaboración de HP 
nestes centros, a multinacional conta tamén cun gran número de 
profesionais TIC en Galicia traballando e colaborando con organismos 
de Xunta de Galicia, para facer máis eficiente, por exemplo, o servizo 
sanitario galego (co seu centro de Business Inteligent en Santiago) ou 
parte do tecido e actividade administrativa na Consellería de Presiden-
cia. 

A nova fronteira 
da innovación
HP refórzase como un dos 
provedores TIC con máis 
presenza en Galicia

HP COMO PROVEDOR TECNOLÓXICO

| HP | UN DOS PROVEEDORES TIC CON MÁIS PRESENZA |
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A partir de agora a información xerada polos 
xacementos atoparase unificada e a súa con-
sulta será moito máis doada, ou iso é o que 
se pretende coa nova infraestrutura de datos 
espaciais (IDE) desenvolvida polo grupo de 

Estudos para a Prehistoria do Noroeste (GEPN) da USC e 
que se coñece como IDEPatri (idepatri.cesga.es). Estamos a 
falar dunha plataforma que quere unificar os criterios que 
rexen unha base de datos para conectar coas preocupa-
cións de todos as especialidades implicadas na cadea que 
se estende dende o punto de escavación até as salas de 
exposición dun museo.

O obxectivo, explica a profesora e coordinadora do 
proxecto Josefa Rey Castiñeira, é “que as investigacións 
xurdidas dos xacementos deixen de estar illadas, para así 
acurtar os tempos e custos de traballo”. Asemade -afirmaba 
Josefa Rey na presentación da iniciativa, o pasado 30 de 
xuño en Santiago- “en arqueoloxía dependemos os uns 
dos outros: de quen escava, de quen trata o material ou de 
quen o entrega ao museo” se ben a dificultade deriva de 
que “cada un de nós emprega un enfoque diferente, come-
zando polos etiquetados e as bases de datos”. No desen-
volvemento do proxecto tamén están implicados o Centro 
de Supercomputación de Galicia (CESGA) e a Asociación de 
Empresas Galegas de Arqueoloxía (AEGA).

Segundo adiantabamos dende www.codigocero.com 
os días previos á presentación, esta nova achega xorde 
para “que exista unha ferramenta de traballo na que todo 
o mundo poida consultar que hai sobre o tema que quere 
investigar e, ao mesmo tempo, incrementalo”. A solución 
foi un “sistema codificado simplificado que poidamos 
compartir”, explica a profesora Rey Castiñeira en alusión 
á plataforma agora posta en funcionamento, que permi-
tirá realizar unha investigación histórica global, tanto dos 
modos de vida a escala local coma de tendencias sociais 
maiores. “IDEPatri ten unha característica moi importante: 
usa unha IDE onde o espazo é un elemento básico a todas 
as escalas, dende a máis grande á máis pequena, incluído o 
detalle e ofrecendo a posibilidade de converter o tempo en 
espazo”, explica Josefa Rey.

A partir do rexistro arqueolóxico da Idade de Ferro en 
Galicia e da época castrexa, esta IDE “ propón unha me-
todoloxía unificada que pode servir para calquera inter-
vención pertencente a calquera época”, engade o técnico 
superior de Sistemas de Información Xeográfica do CESGA 
Emilio Abad quen considera que IDEPatri non é “tanto unha 
ferramenta coma un sistema que está vivo”.

O concepto de xestión de grandes volumes de datos (big 
data) que achega IDEPatri para facer máis doado o traballo 
dos investigadores, combínase co de acceso aberto “para 
que pedagogos e divulgadores poidan explorar o seu po-
tencial mediante ferramentas de visualización”, explican os 
promotores da idea. Acceder a esta información “implicará 
a oportunidade de poder ofrecer produtos de valor a sec-

Preséntase IDEPatri, unha plataforma para axilizar e impulsar 
o traballo arqueolóxico

Un fío para unir as nosas 
pegadas do pasado

tores de actividade como o turismo” 
e sinalan a modo de exemplo o 
desenvolvemento de aplicacións 
móbiles que permiten a turistas a 
posibilidade de explorar a contorna 
na que se atopan e localizar puntos 
arqueolóxicos interesantes para 
visitar.

A plataforma xa tivo unha primei-
ra aplicación completa nun traballo 
real, o estudo do Castelo da Rocha 
Forte, situado en Conxo. IDEPatri 
permitiu na intervención da Rocha 
Forte “que os arqueólogos puidé-
ramos facer o traballo teórico nun 
tempo récord.

As características desta nova 
plataforma presentáronse como 
dixemos o pasado 30 de xuño nun 
acto público no Paraninfo da Uni-
versidade (Facultade de Xeografía e 
Historia) coa presenza do vicerreitor 
de Oferta Docente e Innovación 
Educativa, Roberto López López; a 
investigadora principal do proxecto, 
Josefa Rey; o técnico de Sistemas 
de Información Xeográfica (GIS) do 
CESGA, Emilio Abad; e o presidente 
de AEGA, Israel Picón Lamas. 

 | IDEPatri | IMPULSA O TRABALLO ARQUEOLÓXICO |



Excavación na Cova Eirós nunha imaxe 
da Universidade de Santiago



Josefa Rey, a coordinadora da 
plataforma nunha imaxe da USC
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Como xa publicara Código Cero no seu número 118, no mes 
de xuño de 2013 presentouse ante os medios de comunica-
ción o proxecto Smart Destinations, proxecto que nacía coa 
finalidade de facer da provincia de Pontevedra “o primeiro 
destino turístico intelixente do país”. Smart Destinations pre-

sentábase como unha iniciativa para atraer e manter ao actual turista 
e captar outros novos, gracias á prestación de máis e mellores servizos 
por parte das empresas do sector turístico da provincia.

O proxecto Smart Destinations foi impulsado dende o servizo de Tu-
rismo Rías Baixas da Deputación de Pontevedra xunto co servizo de 
Novas Tecnoloxías e en colaboración coa Escola de Organización In-
dustrial (organismo que depende do Ministerio de Industria, Enerxía 
e Turismo), grazas á sinatura dun convenio entre ámbalas entidades, 
englobado dentro do Plan Nacional e Integral de Turismo do 2012-
2015 da Secretaría de Estado de Turismo, e que conta cun financia-
mento de case 3 millóns de euros.

Rafael Louzán, presidente da Deputación de Pontevedra, deu pis-
toletazo de saída o pasado 27 de xuño, nun evento que contou con 
mais de 350 empresarios do sector turístico, á primeira das fases do 
proxecto Smart Destinations “A Orixe do Teu Destino”. 

Fases e funcionalidades do proxecto
Tendo en conta a complexidade dun proxecto destas característi-

cas decidiuse acometer a súa posta en marcha nun total de 4 fases 
co obxectivo de comezar a prestar servizos progresivamente a partires 
deste verán. As 4 fases nas que se artella a implantación desta platafor-
ma podemos describilas do seguinte xeito: 
•	Fase 1: Inicio do sistema de información turístico da provincia de 

Pontevedra. Esta fase inclúe a implantación do portal publico turis-
moriasbaixas.com xunto co portal dos profesionais do sector.

•	Fase 2: Turismo 2.0. Engade a integración con distintos intermedia-
rios (Booking, Destinia, etc.) así como como a incorporación á plata-
forma dun xestor documental e multimedia.

•	Fase 3: Turismo 3.0 e observatorio turístico. Nesta fase incorpora-
ranse funcionalidades ao portal público para a xestión de plans de 
viaxe do turista así como ferramentas de Business Inteligence para a 
explotación da información da plataforma.

•	Fase 4: Explotación e evolución do sistema destinada á captación 
dun maior número de usuarios.
 Na data devandita púxose en marcha a primeira das fases do 

proxecto que engloba as tarefas de consultaría, na que se contou 
coa opinión do sector turístico, e o desenvolvemento dos módulos 
iniciais da plataforma como son o novo portal público para o turista 
(turismoriasbaixas.com) e o portal para o profesional do sector 
turístico, entre outros servizos.

Para a consultaría, dende o servizo de Turismo Rías Baixas contac-
touse na fase inicial do proxecto con 1.815 empresas, visitando un 
total de 1.112 e a 38 asociacións de hostalaría e turismo realizando 
ante estes axentes unha descrición das principais funcionalidades da 
plataforma. Estas visitas tiveron como obxectivo acadar a adhesión de 
empresas do sector de cara a xestionar a súa oferta turística a través da 
plataforma. O 91% das empresas amosou a súa intención de adherirse 
ao proxecto e, tal e como afirmou o presidente Rafael Louzán o pasado 
27 de xuño, "a día de hoxe, xa o fixo un 27% das empresas visitadas".  

Ademais das actividades de consultaría, a primeira das fases do 

proxecto conta coa posta en marcha dun portal web turístico e un por-
tal web profesional, unha ferramenta de xestión de recursos turísticos 
para os técnicos do servizo de Turismo Rías Baixas, unha ferramenta 
baseada nun CRM e unha plataforma de interoperabilidade para a xes-
tión das distintas comunicacións entre os propios módulos da plata-
forma e a conexión con terceiros. 

Os portais web desenvolvéronse baixo a plataforma de portais utili-
zada na Deputación; isto é, coa solución Liferay 6.2 totalmente orien-
tada á Web 2.0. 

Portal web turístico e profesional
O portal web turístico posto en marcha nesta primeira fase, turis-

moriasbaixas.com, é o punto de contacto do usuario coa oferta turís-
tica das Rías Baixas no que poderá consultar toda a oferta de recursos 
turísticos existentes. A arquitectura da información deste portal web 
está estruturada segundo a tipoloxía da información. No apartado de 
“Experiencias” o turista pode atopar diferentes actividades e rutas po-
sibles ao largo da provincia; na sección “Descobre” atópanse todos os 
recursos turísticos de Pontevedra debidamente categorizados (actual-
mente cóntase cun total de 5.772 recursos a disposición dos usuarios). 
No apartado “Planifica”, o usuario pode preparar a súa viaxe, e por úl-

Smart Destinations Pontevedra
“A Orixe do Teu Destino” 
En marcha a primeira fase deste proxecto 
turístico coa posta en funcionamento do 
portal turismoriasbaixas.com

| Deputación de Pontevedra | SMART DESTINATIONS PONTEVEDRA |
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timo, na sección “Escápate” o usuario pode atopar promocións e ofer-
tas que os propios axentes turísticos da provincia e os profesionais do 
sector poñen a disposición dos turistas. Dende calquera dos apartados 
do portal inclúese un acceso rápido á realización de Reservas tentan-
do simplificar o proceso. É importante salientar que dende este portal 
non se xestiona directamente a reserva senón que se facilitan atallos 
que permiten a formalización da mesma dende outras plataformas. 
Dentro do portal web, o turista conta cunha zona privada á que pode 
acceder a partir de formalizar o seu rexistro para planificar a súa viaxe 
e deixar a súas queixas, suxestións e informacións.

Desde o mesmo dominio, turismoriasbaixas.com, o sector empresa-
rial turístico da provincia de Pontevedra conta co acceso ao portal web 
profesional baseado nun pequeno PMS (Property Management Sys-
tems). Mediante esta parte profesional as empresas poderán xestionar 
os seus recursos turísticos e a dispoñibilidade temporal dos mesmos 
para poder consultalos posteriormente dende o portal web.

Toda esta plataforma en liña está a cumprir as pautas de accesibi-
lidade para o contido web WCAG 2.0. e ten como principal novidade 
un deseño Flat Design baseado en paneis dinámicos que amosan a in-
formación estruturada acorde ás preferencias do turista e optimiza a 
usabilidade á navegación táctil dos dispositivos móbiles, smartphones  
e tablets.

É de salientar que toda a información existente no portal 
turismoriasbaixas.com, experiencias, rutas turísticas, recursos, etc., está 
integrada coas redes sociais Google +, Pinterest, Facebook e Twitter 
para que os usuarios poidan recomendar a información nos seus 
perfiles favorecendo de xeito expoñencial a divulgación da mesma.

Ferramenta de xestión de recursos
Para a actualización permanente da información dos recursos turís-

ticos da provincia de Pontevedra dotouse á plataforma dunha ferra-
menta de xestión de recursos. Esta ferramenta está desenvolvida a 
medida, empregando Java como linguaxe de programación, Oracle 
como xestor de base de datos e conta cun sistema de SSO (Single Sign-
On) integrado co LDAP da propia Deputación de Pontevedra, a través 
do chamado protocolo CAS (Central Authentication Service). Esta fe-
rramenta caracterizase pola súa integración co portal web turístico e 
pola posibilidade de realizar un fluxo de aprobación de contidos antes 
da súa publicación no mencionado portal web.

CRM 2.0
Para o rexistro de toda a actividade producida polos turistas e o 

sector empresarial, a plataforma Smart Destinations intégrase cunha 
ferramenta CRM. Esta ferramenta tamén permite xestionar as comu-
nicacións para o tratamento das queixas, suxestións e todo tipo de 
información relevante. Ademais, a través deste CRM o servizo de turis-
mo Rías Baixas poderá xerar campañas de mercadotecnia a través de 
correo electrónico con información e ofertas personalizadas para os 
turistas dados de alta na plataforma.

Como solución de CRM da plataforma, optouse polo produto sugar-
CRM Communty Edition xunto coa ferramenta Intellixente da empresa 
2 Mares, que permite monitorizar as principais redes sociais utilizadas 
polos profesionais, conseguindo desta maneira ir máis aló dun modelo 
de CRM tradicional e ofrecer un CRM 2.0 fomentando as relacións cola-
borativas cos usuarios nas distintas redes sociais.

Plataforma de interoperabilidade
Por último, nesta primeira fase, e co obxectivo de xestionar as comu-

nicacións entre os diferentes módulos, púxose en marcha a platafor-
ma de interoperabilidade WSO2. Este produto non é unicamente un 
bus de integración (ESB), senón que ofrece distintas funcionalidades 
como un motor de mensaxeira, un motor de procesos de negocio, un 
motor de regras de negocio, a monitorización da actividade realizada, 
etc.

Neste momento e segundo informa a Deputación de Pontevedra, 
está moi avanzada a segunda fase do proxecto, que se define como 
Turismo 2.0 e que abrangue a integración con distintos intermediarios 
(Booking, Destinia, etc.) para a difusión de información dos recursos 

turísticos da plataforma, xunto coa súa dispoñibilidade, permitindo 
realizar reservas a través dos mesmos. Esta integración realizarase a 
través da xa comentada plataforma de interoperabilidade da Deputa-
ción de Pontevedra.

A plataforma de integración tamén incluirá servizos internos para a 
comunicación coa Axencia de Turismo de Galicia de cara a compartir 
a información dos recursos turísticos da provincia de Pontevedra. Por 
último, esta fase contempla a integración da plataforma Smart Desti-
nations coa ferramenta de xestión documental Filenet do organismo 
provincial, para o tratamento da inxente cantidade de información coa 
que se traballa. No caso dos contidos multimedia contarase cun xestor 
de contidos no que xa se está a traballar, tebasCMS que permitirá, en-
tre outras características, a organización e a propia edición nun único 
repositorio de toda información multimedia do proxecto.

Esta fase completarase coa creación de aplicacións móbiles para as 
plataformas iOS e Android que contarán con guías turísticas de cada 
unha das comarcas e recunchos da provincia. Estas aplicacións conta-
rán coas mesmas funcionalidades para os turistas e para os profesio-
nais que ofrece a plataforma de portais web. Ademais, incluirase unha 
aplicación da marca blanca mTrip que ofrecerá información dos recur-
sos turísticos da plataforma xeolocalizados dende calquera punto da 
provincia e a posibilidade de compartir esta información nas redes 
sociais.

Na terceira fase darase un chimpo ao que se chama Turismo 3.0 
coas melloras nas funcionalidades actuais do portal en torno ao perfil 
do turista e a realización dos seus plans de viaxe á medida das prefe-
rencias e tamén das súas posibilidades. En canto á parte dedicada aos 
profesionais, poranse en marcha ferramentas avanzadas de solicitude 
de campañas por parte de distintos colectivos, así como un módulo 
observatorio baseado en tecnoloxía Business Inteligence (BI) para a 
explotación de toda a información da plataforma. Esta solución está 
baseada en SAP Business Object e na ferramenta ETL Talend Open Studio 
para a integración dos datos de distintas fontes de orixe. Desta forma, 
as empresas turísticas e a Deputación de Pontevedra poderán apoiarse 
nesta ferramenta para a toma das decisións a prol da mellora do sector 
turístico e polo tanto da economía da provincia. 

A cuarta e última fase do proxecto, e non por iso a menos impor-
tante, é a fase de captación de usuarios e explotación da información 
do sistema. Esta é unha etapa considerada clave na que se realizarán 
campañas de posicionamento SEO e SEM para a captación de usuarios. 

Como sinalan Ruth González, xefa do servizo de Turismo Rías Baixas, 
e Amancio Varela, xefe do servizo de Novas Tecnoloxías da Deputación 
de Pontevedra, “coa posta en marcha do proxecto Smart Destinations 
a provincia de Pontevedra conta cunha das plataformas turísticas mais 
avanzadas a nivel nacional o que permitirá acadar o obxectivo de em-
prazar a Pontevedra como o primeiro destino intelixente de España”. 



O pasado 13 de xuño, Amancio Varela García, xefe do servizo de Novas Tecnoloxías de Deputación de Ponteve-
dra participou na Noite da Enxeñaría en Informática de Galicia celebrada en Santiago de Compostela (unha 
cita anual organizada polo CPEIG e que contou co organismo provincial como entidade patrocinadora). An-
tes desta cita concedeunos unha entrevista para falarnos das innovadoras iniciativas tecnolóxicas da institu-
ción pontevedresa a prol da continua modernización da propia Deputación e dos Concellos de Pontevedra 

así como dos procesos produtivos e a promoción dos produtos e servizos das empresas da provincia. 

“Queremos optimizar os servizos públicos que 
prestamos a cidadáns e empresas da provincia”

Amancio Varela:
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O xefe do servizo de Novas Tecnoloxías da Deputación de Pontevedra fai 
un repaso polo pasado e presente TI do organismo provincial con motivo 
da Noite da Enxeñaría en Informática 

- A que responde este interese da Deputación polo afianzamento 
e impulso da sociedade da información e das novas tecnoloxías?
- Desde o ano 2008 a Deputación de Pontevedra ven marcando 
unha estratexia clara pola optimización e modernización dos servi-
zos públicos nas Administracións Públicas tentando pór en marcha 
infraestruturas que dean soporte a todos estes servizos. No presente 
ano 2014 estase notando unha mellora ostensible na calidade dos 
servizos que ofrece a Deputación e os Concellos de Pontevedra gra-
zas a plans como eDepo: a administración nun “CLICK” ou depoTIC: a 
tecnoloxía nas túas mans. Todo esta mellora viu acompañada dunha 
intensa xestión do cambio para salvar as reticencias que os emprega-
dos públicos, as empresas e os cidadáns en xeral teñen coa utilización 
das novas tecnoloxías.
Con esta mellora, palpable na actualidade, a Deputación de Ponte-
vedra reforza a súa aposta pola Sociedade da Información e do coñe-
cemento, o que vai redundar na optimización dos servizos prestados 
aos cidadáns e na mellora da competitividade e produtividade das 
empresas galegas, traducíndose en definitiva nun maior benestar dos 
cidadáns de toda a provincia.

- Que proxectos ten a Deputación en desenvolvemento na actuali-
dade tanto para a propia entidade como para as Administracións 
Locais? Podedes avanzarnos algo sobre a actividade TIC da institu-
ción para os vindeiros meses?
- Na actualidade estase a traballar en dúas frontes moi importantes 
tanto para a Deputación de Pontevedra como para os Concellos da 
provincia e, tendo en conta os servizos que estes ofrecen, para os 
cidadáns, empresas e autónomos da mesma. De cara ás Adminis-
tracións cabe subliñar que estamos en pleno desenvolvemento de 
proxectos como depoTIC: “A tecnoloxía nas túas mans”. 
Unha das iniciativas máis importantes é a posta en marcha do Centro 
Provincial de Asesoramento Municipal en novas tecnoloxías (CPAM) 
que dá solución ao estado deficitario no que se atopan as infraestru-
turas tecnolóxicas dos concellos, co obxectivo de impulsar o desen-
volvemento e a implantación das TIC nas Administracións Locais e, 
desta forma, eliminar a distancia entre cidadáns, empresas e Conce-
llos. Dentro desta iniciativa dáse servizo a 60 Concellos da provincia 
de Pontevedra (todos agás Pontevedra e Vigo) en catro actuacións 
clave: realización dunha auditoría de sistemas e comunicación para 
coñecer a infraestrutura tecnolóxica dispoñible, a definición dun plan 
de mellora individual a partir de todos os datos recompilados con 
propostas de mellora personalizada para cada un dos concellos, a 
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realización dun plan de mellora conxunto despois de obter os resul-
tados das actuacións anteriores e a posta en marcha dun Centro de 
Atención ó Usuario (CAU) para dar soporte a todos os concellos cun 
equipo de 12 persoas que prestarán atención de luns a venres, cun 
horario continuado de 8:00 a 20:00 horas.
Non quero deixar atrás un proxecto moi importante para a Deputa-
ción de Pontevedra que decidiu dar resposta a unha necesidade mar-
cada desde os Concellos. Este proxecto é depoGAP: “xestión de acti-
vos provinciais” denominación que pon de relevo a idea de control, 
eficiencia e modernización da Administración que o proxecto achega. 
A posta en marcha do mesmo permitirá mellorar a xestión dos acti-
vos públicos xestionados polos Concellos da provincia, controlando 
a eficiencia, modernización e contención do gasto e proporcionándo-
lles información para apoiar a toma de decisións. Ademais, acadarase 
unha redución do impacto sobre o medio ambiente das actividades 
de mantemento de activos públicos e o reforzo da participación cida-
dá na xestión dos asuntos públicos, incrementando a súa implicación 
na mellora dos servizos locais.
O proxecto contempla tres liñas de actuación ben diferenciadas: a 
implantación dunha ferramenta de xestión dos activos que incluirá 
un cadro de mando intelixente que apoie a toma de decisións, o in-
ventariado dos activos de cada Concello na propia plataforma  e a 
posta en marcha dun portal web que permita ós cidadáns a consulta 
de información relativa ós activos municipais e que actúe como canle 
de comunicación entre estes e a administración.
O proxecto depoGAP está relacionado co concepto de Smart Region. 
O efecto das Smart Cities ten en España como un dos principais impul-
sores con múltiples proxectos e casos de éxito, que contan cun claro 
reflexo na situación no que se atopa a provincia de Pontevedra nestes 
momentos. Con depoGAP, a Deputación de Pontevedra pon á primei-
ra pedra dunha serie de proxectos encamiñados a facer das cidades 

No presente ano 2014 estase notando 
unha mellora ostensible na calidade dos 
servizos que ofrece a Deputación e os Con-
cellos de Pontevedra grazas a plans como 
eDepo: a administración nun “CLICK” ou 
depoTIC: a tecnoloxía nas túas mans. 



e concellos da provincia, cidades e concellos 
eficientes con un desenvolvemento urbano 
baseado na sustentabilidade que sexa capaz 
de responder axeitadamente ás necesidades 
básicas de institucións, empresas, e dos pro-
pios habitantes, tanto no plano económico, 
como nos aspectos operativos, sociais e am-
bientais.

- Amancio, a Deputación ten aberta unha 
liña de actuación en apoio a empresas e au-
tónomos coa posta en marcha en diferentes 
localidades da provincia da rede de centros 
CPAE 2.0, centros de asesoramento tecnoló-
xico. En que consiste a rede? Ademais des-
te, que outros proxectos están en marcha?
- Como ben sabedes, dende o pasado mes de 
marzo, está en marcha o Centro Provincial de 
Asesoramento Empresarial (CPAE 2.0) orien-
tado a prestación de servizos de información 
e asesoramento, presencial e personalizado 
no ámbito TIC (Tecnoloxías da información 
e Comunicación) e das Novas Tecnoloxías 
ás microPEME e autónomos da provincia de 
Pontevedra. O CPAE 2.0 está formado por un 
total de cinco puntos de atención situados 
en Cambados, Lalín, O Porriño, Ponteareas 
e Vigo e complementados por unha oficina 
coordinadora situada en Pontevedra. Para 
a prestación destes servizos cóntase con 12 
asesores TIC cualificados apoiados por un 
equipo de coordinación ao que poder remitir 
as consultas máis complexas e supervisan a 
realización das propostas.
Dende a posta en marcha dos centros CPAE 
2.0 xa pasaron por estes mais de 300 empre-
sas e estase asesorando ás 221 que o solicita-
ron, resolvéndose un total de 268 consultas 
de distintas temáticas, que van desde como 
ter presencia na rede Internet, uso das redes 
sociais, ferramentas de xestión empresarial, 

comercio electrónico, certificados dixitais, 
etc. Os centros CPAE 2.0, ademais do propio 
asesoramento a microPEME e autónomos, 
organizan actividades de capacitación tecno-
lóxica. Neste senso, están xa previstas sesións 
informativas sobre DNI electrónico, factura 
electrónica, banca en liña, redes sociais na 
empresa, presenza online, etc., en función 
das solicitudes recibidas polas empresas que 
visitaron as oficinas. 
A experiencia está sendo moi positiva en xe-
ral e os primeiros resultados avalan a posta 
en marcha de novas oficinas nalgunhas das 
comarcas nas que temos un maior número 
de asesoramentos solicitados.
Outra das liñas de traballo en favor do eido 
empresarial é a posta en marcha do Centro 
Comercio Virtual (CCV), que consiste nun-
ha nova canle de venda en liña para que os 
autónomos e as pequenas empresas poidan 
comercializar servizos ou produtos típicos 
elaborados por eles. Para lograr este obxecti-
vo, o proxecto inclúe o acompañamento aos 
produtores na introdución de produtos nas 
tendas virtuais co apoio, entre outros, dun fo-
tógrafo profesional e de dinamizadores con-
tando con equipamento para a toma de foto-
grafías de calidade (caixas de luz e cámaras 
fotográficas de alta resolución). O  CCV dispo-
rá dunha parte específica para os produtores 
da comarca de Deza de cara a que estes poi-
dan dar saída os seus produtos e servizos tí-
picos. Esta liña de traballo enmarcase dentro 
do proxecto depoDeza co que a Deputación 
pretende favorecer a unha comarca que ven 
sendo unha das máis castigadas pola crise.

- Na idea de favorecer ás empresas tamén 
estase implantando o proxecto Smart Des-
tinations Pontevedra. Cal é o obxectivo 
principal desta iniciativa? 

- Smart Destinations é un proxecto innova-
dor que ten como obxectivo redefinir a for-
ma na que actualmente se presenta a oferta 
turística do destino Rías Baixas modernizán-
doa coa tendencia actual dos destinos inte-
lixentes. Desta forma, converterase ás Rías 
Baixas nun destino turístico que contará 
cunha infraestrutura tecnolóxica de vangar-
da que garante: o desenvolvemento susten-
table do territorio turístico, accesible para 
todos, que facilita a interacción e integración 
do visitante coa contorna e incrementa a 
calidade da súa experiencia no destino. Esta-
mos construíndo unha ferramenta que per-
mita mellorar a súa presenza na web e que 
proporcione ós turistas unha experiencia di-
ferente que poderán confeccionar segundo 
os seus gustos e necesidades. A plataforma 
Smart Destinations, que verá a luz ao longo 
deste mes de xuño, será a carta de presenta-
ción do destino Rías Baixas e de cada un dos 
seus recursos turísticos.
Esta plataforma conta con utilidades para os 
profesionais e intermediarios onde as PEME 
do sector turístico adheridas ao proxecto 
publicarán as súas ofertas na plataforma, 
os intermediarios cargarán os seus propios 
produtos e os usuarios profesionais recibirán 
información sobre reputación en liña, gustos 
e preferencias dos usuarios. Desta forma dis-
porase dunha oferta integrada de servizos 
turísticos integrando a todos os axentes e 
servizos turísticos nunha única plataforma 
tecnolóxica. Inclúe por suposto numerosas 
funcionalidades para o turista que poderá 
acceder á plataforma a través da web e os 
dispositivos móbiles, demandar servizos, 
realizar procuras, planificar a súa viaxe, en-
gadir comentarios, procurar recursos e con-
figurar as súas preferencias. 
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Na imaxe, Ana Isabel Vázquez deputada provincial que acompañou a Amancio Varela, xefe do servizo de Novas Tecnoloxías da Deputación 
de Pontevedra na presentación do Centro Provincial de Asesoramento Empresarial (CPAE 2.0) de Pontevedra o pasado 2 de abril.



| AMTEGA | 
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Os pasados 9 e 10 de xullo desenvolveu-
se en Santiago, na Cidade da Cultura, 
o seminario Axenda Dixital Europea e 
Redes Transeuropeas, un evento sobre 
políticas TIC organizado polo CPEIG que 

non só tivo como protagonistas ás propias políticas que 
se desenvolven na nosa terra, senón tamén nas Adminis-
tracións estatais e europeas, ligándoas e poñéndoas en 
relación e en comparación. O seminario estivo coordinado 
por Francisco García Morán, (conselleiro xefe en TIC e ex 
director xeral de Informática da Comisión Europea) e o pre-
sidente do Colexio Profesional de Enxeñaría en Informática 
de Galicia (CPEIG), Fernando Suárez Lorenzo. Ámbolos dous 
interviñeron na apertura da xornada, xunto con Mar Pereira, 
directora da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de 
Galicia. 

Na inauguración Pereira avanzou que a nosa terra conta-
rá cunha nova Axenda Dixital para o horizonte 2020 e que 
na elaboración desta nova estratexia dixital o seu depar-
tamento contará coa achega de expertos, das administra-
cións e da sociedade galega, “apostando por un modelo 
de intelixencia colectiva para acadar unha estratexia de 
todos e para todos os galegos”. Pereira tamén fixo saber 
que dende 2010 a Axenda Dixital de Galicia mobilizou 
“preto de 1.000 millóns de euros que permitiron avanzar 
no achegamento da banda larga a todos os galegos, no 
establecemento dunha política integral de impulso da 
eAdministración electrónica ou nas medidas para lograr 
a efectiva introdución das TIC no tecido empresarial 
galego”.

Para a titular de AMTEGA, o obxectivo agora é prose-
guir os logros acadados “e converxer coa Unión Europea 
en 2020”. Ao fío disto último, aprobouse a finais do ano 
pasado a Estratexia Galega de Crecemento Dixital, cuxo 
obxectivo é afrontar os retos tecnolóxicos formulados 
por Europa no horizonte 2020. As súas principais liñas de 
acción, dixo Pereira, son o afianzamento da eAdministra-
ción e do eGoberno, a consolidación dun hipersector TIC 
competitivo e innovador, a mellora da  competitividade do 

A  publicación Actualidade Económica concedeu ao Plan de Banda Larga o Premio á Mellor Iniciativa Pública da Comunidade. O 
recoñecemento fíxose visíbel a finais do mes de xuño, coa entrega oficial do galardón a mans da directora da Axencia para a 
Modernización Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA), Mar Pereira, no marco dos Premios Empresariais Galicia 2014 que convocou 

a dita revista, unha cita bianual que distingue as mellores iniciativas empresariais e públicas de cada Comunidade. A publicación 
quixo salientar con este recoñecemento “o esforzo da Administración autonómica para acadar unha Galicia conectada”. 

A entrega da distinción acompañouse e sustentouse sobre o seguinte dato: “En tres anos o Plan incrementou a porcentaxe de 
poboación con acceso a internet do 71% ao 97%, a día de hoxe”. Lembrar que o Plan de Banda Larga está a ser desenvolvido por 
AMTEGA en colaboración cos operadores R e Telefónica e Iberbanda. Segundo fai saber a Axencia, “xa facilitou o acceso a Internet 
a máis de 700.000 habitantes dos 786.000 que carecían deste servizo en 2010, e o 3% restante dispón de cobertura de Internet vía 
satélite, que está destinada ás zonas da Comunidade máis illadas, dispersas e de orografía complicada, onde o acceso a Internet só é 
posible a través desta tecnoloxía”. 

Nova Axenda Dixital 
para o horizonte 2020

A AMTEGA avanzou os seus obxectivos nun seminario 
sobre políticas transeuropeas organizado polo CPEIG

tecido produtivo, a consecución dunha cidadanía cen por 
cen dixital e o despregue integral de redes ultrarrápidas. 
Amais, trátase de fomentar o uso da banda larga móbil e 
a demanda de servizos de fogar dixital. 

Volvendo ao seminario, sinalar que tivo como obxec-
tivo proporcionar unha visión xeral das políticas dixitais 
a eses tres niveis administrativos, ilustradas mediante 
a presentación das axendas dixitais da UE, de España e 
a relación existente entre elas. Un destacado elenco de 
especialistas internacionais, de ámbito español e galego 
incidiron, o mércores e o xoves (9 e 10 de xullo) na impor-
tancia da interoperabilidade coma un requisito necesario 
para a interconexión dos sistemas informáticos a nivel da 
Unión Europea. Mediante exemplos concretos de siste-
mas informáticos ilustraron e afondaron nesa interopora-
bilidade. Asemade, presentaron as estratexias europeas 
en computación na nube e licitación electrónica.  



Fernando Suárez, 
Mar Pereira e 

Francisco García 
Morán

DISTINCIÓN PARA O PLAN DE BANDA LARGA
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O 
pasado mércores 9 de xullo foron dadas 
a coñecer de xeito oficial as novas web 
da Consellería de Cultura e Educación, 
cultura.xunta.es e museos.xunta.es. Na 
presentación das páxinas participou 

o responsábel do devandito departamento autonómico, 
Xesús Vázquez, acompañado da directora da Axencia para a 
Modernización de Galicia (AMTEGA), Mar Pereira. A primeira 
das webs, fixeron saber, é a canle de comunicación prin-
cipal de Cultura e Educación. Entre outras cousas, porá en 
mans dos usuarios unha axenda personalizada con toda a 
actividade cultural da Xunta, deseñada para acceder desde o 
ordenador, o teléfono ou a tablet, e aberta a outras entidades 
e institucións para configurar “a futura gran bitácora cultural 
de Galicia”.

Segundo comentou o conselleiro, a web salienta en 
primeiro lugar polo seu nivel amplo de uso e compatibili-
dade, amosando “unha estrutura informativa o máis clara 
e intuitiva posíbel para o cidadán, de maneira que non 
precise coñecer de antemán o artellamento administrativo 
do departamento, senón que poida dar co que busca a nivel 
temático cunha navegación áxil”. O portal pon en xogo unha 
serie de microsites específicos como Espazo Europa (informa-
ción detallada dos programas europeos no ámbito creativo) 
ou a Axenda, unha ferramenta para que a cidadanía coñeza a 
ampla oferta cultural. 

Polo que respecta a museos.xunta.es, trátase do portal 
do Sistema Galego de Museos (MUGA), “unha plataforma 
de comunicación que pretende recoller toda a información 
sobre o traballo desenvolvido e as actividades realizadas 
polos nosos Museos, amais de ofrecer novidades no deseño 
como visitas virtuais”. A ferramenta en cuestión, explicou-
se, responde a unha “necesidade longamente demandada 
polos profesionais e os visitantes das institucións expositivas 
galegas”. A web ofrécese en tres idiomas (galego, castelán 
e inglés) e procura trasladar “unha imaxe atractiva destes 
centros culturais”. Inclúense ao seu abeiro o Museo das 

Presentan a nova web de Cultura e Educación 
e máis a do Sistema Galego de Museos

Obxectivos: utilidade e 
accesibilidade

Peregrinacións de Santiago, o Museo Arqueolóxico Provincial de 
Ourense, o Museo de Belas Artes da Coruña, o Museo Etnolóxico 
de Ribadavia, o Museo Massó, o Museo do Castro de Viladonga, 
o Museo Etnográfico do Cebreiro (Pedrafita do Cebreiro. Lugo), o 
Museo Pedagóxico de Galicia (Santiago de Compostela), o Cen-
tro Galego de Arte Contemporánea e o Museo do Mar de Galicia.

Na presentación tamén se fixo saber que os ditos sitios web 
son froito dunha colaboración estreita entre a Consellería e 
AMTEGA, “unha tarefa planificada e desenvolvida de xeito 
coordinado entre ambos os departamentos que hoxe ve a luz, 
adaptada ás necesidades dunha mellor información e servizo 
público, e conforme ás políticas transversais corporativas da Xun-
ta de Galicia”, informaron Vázquez e Pereira. Segundo engadiu 
a titular de AMTEGA, “os novos portais presentados cumpren o 
dobre obxectivo de facilitar e axilizar o acceso da cidadanía á 
información e aos servizos que a Administración pública pon á 
súa disposición”.  



Código Cero24 | Número 131

Practicamente a estas alturas xa estamos ao tanto do tema 
todas as galegas e os galegos: Novagaliciabanco conver-
teuse en Abanca, e así se nos fixo saber a pé de sucursais, 
coa integración do novo nome corporativo a tódolos niveis. 
Pois ben, como era de agardar, levouse a cabo un proceso 

análogo de adaptación aos novos tempos e á nova dirección na vertente 
dixital da entidade financeira. Encabezando esta transformación situou-
se abanca.com, a nova web oficial dunha empresa que malia tódolos 
cambios producidos no seu seo segue a gabarse de seguir sendo galega. 
Para comezar, cómpre dicir que o factor galeguidade está a ser ben 
aplicado a nivel de comunicación, tanto física (nas sucursais boa parte 
do comunicado, senón todo, está na nosa lingua) como dixital. 

A páxina en cuestión comezou a súa andaina oficial o pasado 26 de 
xuño, amosando nova marca, novo logotipo e unha vontade máis clara 
de accesibilidade e de comunicación directa. A web, artellada en varias 
seccións diferenciadas, aposta por un deseño e unha articulación dos 
elementos moito máis limpos e ceibes de atrancos, que xeito que o ca-
miño do internauta cara á información relevante da entidade (produtos, 
localización de sucursais, acceso a banca electrónica) sexa o máis breve 
e doado posíbel. O obxectivo da nova dirección era marcar diferenzas 
coa páxina anterior, a de Novagaliciabanco, xa inaccesíbel e servindo de 
punto de redireccionamento cara ao novo portal. As diferenzas percí-

Abertos á 
participación
Abanca aposta pola accesibilidade e 
a comunicación directa na súa web

bense sobre todo nas formas e na distribución 
dos contidos, xa que unha parte dos mesmos (os 
produtos e servizos máis demandados) segue a 
estar vixente co cambio de nome.

A páxina estará, de aquí en adiante, en cons-
tante crecemento e desenvolvemento. Mesmo 
coa axuda dos internautas, segundo fai saber a 
dirección de Abanca (que manifesta o seu interese 
por apostar pola participación cidadá a tódolos 
niveis). Segundo se indica nunha das seccións do 
novo sitio da entidade galega, “a web que estamos 
a ver non é máis ca un primeiro paso nunha serie 
de mudanzas que imos a ir realizando na páxina 

e máis na nosa relación cos clientes a través 
de Internet”. Polo tanto, a gran maioría dos 

produtos e servizos que a empresa ten en 
preparación irán saíndo e amosándose de 
xeito progresivo. “A nosa idea é ir facendo 

as cousas a modo e ben”, engaden, facendo 
fincapé nos principios que alentan a nova 

páxina: transparencia (Abanca quere que a infor-
mación en liña sexa o máis clara e precisa posíbel), 
comunicación, adaptabilidade a calquera formato 
e dispositivo de acceso (a idea que a web funcione 
á perfección en móbiles smartphones, tablets, 
computadoras persoais, con independencia do 
tamaño da pantalla) e convite aberto e permanen-
te á colaboración cos usuarios (a idea é animarnos 
a facer comentarios sobre o funcionamento da 
páxina  achegando a nosa valoración persoal).  

Lembrar tamén que a posta en marcha da web 
acompañouse en YouTube dun vídeo de presenta-
ción da nova faciana da entidade bancaria, unha 
peza audiovisual que defende ante todo “o sentir 
común” e que xa foi quen de superar as 16.000 
reproducións (sumando as visitas á súa versión en 
castelán e á versión en galego) e en cuxa elabo-
ración participaron até 972 dos traballadores de 
ABANCA. O vídeo, que dura aproximadamente un 
minuto, diríxese a subliñar a idea de colectividade 
e de iniciativa (a construción e impulso do nova 
compañía) a facer entre todas e todos. 

| Abanca | ACCESIBILIDADE NA SÚA WEB |



Número 131 | 25Código Cero

Xa non é que o comercio electrónico estea aquí 
para afianzarse, é que será a fórmula principal 
de vendas do día de mañá, tan a distancia do 
comercio tradicional que practicamente non 
haberá xeito de comparar ámbolos parámetros. 

Ademais, este “día de mañá” cómpre non situalo lonxe no ca-
lendario, senón tan preto que é posíbel tocalo. Esta é unha das 
grandes conclusións que achegaron os relatores do congreso 
CONECOM, organizado o pasado mes de xuño por DobleClic 
e no que participaron arredor de medio cento de profesio-
nais das novas ferramentas procedentes de tódolos recantos 
da nosa terra. Falouse da importancia de innovar, de como 
revender na Rede, de como achegar o boletín comercial ideal e 
falouse tamén da necesidade de reforzar ao máximo a vertente 
do proceso que parten dende o intre da venda até a recepción 
do artigo mercado. Ese paréntese de espera, díxose, ten que ser 
fonte de confianza. 

Elogia, unha das empresas participantes no congreso CONE-
COM celebrado en Santiago, amosou diferentes metodoloxías 
para acadar a máxima efectividade nas estratexias de promo-
ción empresarial e mercadotecnia dixital. Máis polo miúdo, a 
empresa de fortes vertentes galegas expuxo técnicas relaciona-
das co marketing non intrusivo, ou sexa, aquelas técnicas que 
non provocan rexeitamento inmediato no cliente potencial. Ou 
sexa, recursos que están moi relacionados coas novas correntes 
2.0 de participación directa do internauta e que son diametral-
mente opostos aos clásicos banners que nos perseguen pola 
pantalla ou aos correos electrónicos de tipo empresarial que 
nunca damos aberto e que están xusto na liña fronteiriza que 
separa a información útil do spam propiamente dito. 

O relator Nacho de Francisco (de Elogia) falou de técnicas de 
gamificación (que ben desenvolvidas xeran de maneira clara o 
interese das persoas), a afiliación ou o mCommerce (os nosos 
dispositivos móbiles como canle de promoción e de activida-
de empresarial). Segundo fixo saber, sen dúbida temos ante 
nós unha gran oportunidade de comercio electrónico a través 
dos tablets e os smartphones, unha vertente arestora moi ben 
aceptada polos consumidores potenciais e que se presenta 
como unha gran oportunidade para os nosos profesionais e 
empresas. Igualmente, falou da analítica web corporativa, un 
piar fundamental de traballo e unha panacea para calquera 
persoa que queira reforzar hoxe en día o seu coñecemento so-
bre mercadotecnia en liña (ferramentas concretas como Google 
Analytics).  

CONECOM afondou en novos xeitos de achegar mellores 
relacións cos clientes e máis seguridade despois de compra

Todo o que quixemos saber sobre o 
comercio electrónico

 | CONECOM | COMERCIO ELECTRÓNICO |

Código Cero tamén tivo a oportunidade de asistir ao relatorio de 
Jesús Sánchez Lladó, director da Unidade de eCommerce de Co-
rreos, que comezou a súa intervención lembrando aos asistentes o 
gran cambio que estamos a experimentar en materia de comercio: 
o peso cada vez maior do comercio electrónico en relación ao 
comercio tradicional, que nun prazo de poucos anos será -aquel- a 
fórmula principal para tódolos compradores. Falou do exemplo 
de Kodak, unha empresa coa que todos e todas medramos e que 
todas e todos coñecemos, e que entre outras cousas foi quen de 
desenvolver innovacións tan decisivas como a cámara dixital, e que 
malia todo o feito pola compañía hoxe en día “xa non está connos-
co”. Ao seu xuízo, Kodak desapareceu en 2012 como un exemplo de 
que calquera fórmula empresarial de éxito non dura para sempre. 
Cómpre ter sempre presente a necesidade de innovar e adaptarnos 
aos cambios, e o comercio electrónico, dixo, é un destes cambios 
decisivos que varrerá da actividade empresarial a todo aquel que 
non sexa quen de asumilo e integralo. 

Por outra banda, dixo o relator, no comercio electrónico é clave 
conseguir que haxa plena confianza con respecto ao cliente, e unha 
empresa como Correos, tan implicada na cadea de distribución, 
xoga un papel decisivo neste ámbito. “A nosa empresa”, explicou, 
“está neste intre en pleno proceso de transformación, e a idea é 
que non nos aconteza o que lle pasou a Kodak”. Isto pasa non só 
por asumir plenamente as realidades do comercio electrónico, 
senón tamén por manter sempre a máxima confianza e seguridade 
na nosa relación co cliente. Só facendo isto, engadiu, lograremos 
que o cliente repita. Ademais, explicou, a Correos interésalle, e 
moito, participar plenamente no circuíto do comercio electrónico. 
Para facernos unha idea do que representa este tipo de actividade 
comercial para a entidade que representa, preguntoulles aos pre-
sentes cantos escribiran unha carta ao estilo tradicional durante o 
último ano, e ninguén entre o público ergueu a man. Porén, todos 
enviaran ou recibiran produtos mercados a través das técnicas de 
ecommerce. 



Innovando faise o camiño
Nestas páxinas expoñemos varios exemplos do bo estado de 
saúde do noso sector TIC en materia creativa

 O Dende Vigo chéganos estes días un 
proxecto tecnolóxico ben interesante 

co que podemos ampliar o coñecemento do 
mundo que nos rodea a través dunha fór-
mula ben sinxela: escoitar de primeira man  
o que contan os viaxeiros-internautas sobre 
os lugares que visitan e aos que tamén nos 
gustaría ir en canto teñamos oportunidade. 
Chámase Panoraudio e, como o seu nome 
indica, reivindica o concepto de audio como 
instrumento de comunicación, interacción 
e (tamén) inspiración, todo cinguido coas 
posibilidades que achegan os móbiles e a 
xeolocalización. En definitiva, Panoraudio 
convídanos a dar conta do mundo a través 
dos diferentes sons que abrollan del, e todo 
a través dunha serie de pezas de audio (con 
fotografías e xeolocalizadas) en constante 
crecemento. Cada arquivo vén filtrado por 
idioma e categoría. En palabras dos seus 
creadores, “estamos ante unha idea simple, 
sinxela e con potencial ilimitado”. Panorau-

dio vén da man de tres emprende-
dores de Vigo, entre os que se conta 
Fernando Julián Freire, e parte da base 
de tirar proveito das posibilidades 
de rexistro dos dispositivos móbiles 
(que non só fan fotografías e serven 
para comunicarnos e acceder á Rede, 
senón que tamén, cómpre lembralo, 
posibilitan facer rexistros sonoros) para 
darmos conta dos lugares e países onde 
residimos ou a onde temos viaxado. A idea é 
permitir que os usuarios de trebellos tecno-
lóxicos “fagan das súas viaxes experiencias 
inesquecíbeis”. 

Panoraudio non só acubilla información 
útil e anécdotas sobre sitios “que non pode-
mos deixar de visitar”, senón tamén activida-
des concretas que facer, onde hospedarnos, 
comer ou ir de compras. Trátase dunha 
ferramenta-plataforma-comunidade, polo 
que se vai facendo coas achegas de todas e 
todos os usuarios. “As audioguías resultan-

tes”, informan os creadores, “poñen ao noso 
alcance as vivencias de persoas de todo o 
mundo que decidiron descubrirnos coa súa 
voz e as súas propias palabras os sitios de 
interese que coñeceron ou as actividades 
que lles fixeron estremecer”. 

Para facer uso do servizo, só teremos que 
permitir que este nos localice no mapa e nos 
informe sobre todo o que nos rodea, ou ben 
facermos buscas directas acerca de lugares 
concretos nos que esteamos interesados. 
Ademais, “para axilizar as nosas buscas”, tere-
mos a oportunidade de acceder aos distintos 
audios mediante o uso de categorías. 

CHEGA UNHA COMUNIDADE DE VIAXEIROS QUE 
COMPARTEN FOTOAUDIOS CO MUNDO

| innovación galega | RESUMO DO MÁIS DESTACADO EN INNOVACIÓN TIC |

 ACELUZ DESENVOLVE UNHA APLICACIÓN PARA AFORRAR NA FACTURA ELÉCTRICA

 Aceluz Solucións Enerxéticas, empresa con sede na Coruña e espe-
cializada en servizos e ferramentas avanzadas de eficiencia enerxé-

tica, vén de anunciar o desenvolvemento de Efiime, unha aplicación para 
Android e iOS que permite coñecer cada hora o prezo da luz e deste xeito 
estarmos en maior e mellor disposición para aforrar enerxía, un ben, por 
certo, do que cada vez hai máis fogares e empresas excluídas (a chamada 
fenda enerxética, unha brecha que medra a pasos axigantados coa crise e co 
incremento do prezo dos servizos das grandes empresas do sector). 

Segundo confirman os responsábeis da ferramenta, esta responde a unha 
serie de demandas e necesidades concretas por parte dos cidadáns e o sec-
tor produtivo. Necesidades que se suman a unha situación, a actual, na que 
entran en xogo “novos cambios normativos de tarificación enerxética que 

provocan unha gran incerteza entre os consumidores”. Así, sinalan, “o sistema de poxa diario é 
descoñecido para a maioría deles e é difícil saber como facer un uso máis eficiente do consumo 
enerxético”. Aí entra en xogo precisamente EfiTime, “unha aplicación para móbiles onde se pode 
consultar o prezo da enerxía en tempo real e onde podemos informarnos das diferentes tarifas 
para todas as horas do día”. 

Ao fío do devandito, cómpre lembrar que a aplicación actualízase de xeito automático todas 
as noites tras a poxa enerxética para as seguintes 24 horas. “Sabendo canto nos custa a luz a 
tempo real e coñecendo cales serán as horas máis económicas do día”, explican os creadores da 
aplicación, “os usuarios poderán planificar o seu consumo enerxético programando a que hora 
pór a lavadora, o lavalouzas ou calquera outro electrodoméstico”. Deste xeito, estaremos en 
disposición de optimizar ao máximo o consumo da nosa factura. En termos concretos, podere-
mos chegar a rentes dunha redución do 30% no consumo mensual.  Por certo que a descarga 
de EfiTime é totalmente de balde e está dispoñíbel para todos os dispositivos Android e IOS. 
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A empresa galega Simply Smart, emprazada en Santiago 
de Compostela, desenvolveu unha plataforma de xestión 

documental cen por cen en liña que permite -entre outras funcio-
nalidades- a dixitalización de facturas certificadas. A ferramenta, 
que segundo os seus creadores é totalmente pioneira nas súas 
características e na súa operatividade, posibilita a destrución do 
papel na nosa oficina amais de pór un extra importante de axili-
dade no noso traballo cotián. Por certo que a plataforma tamén 
ten a vantaxe de estar en constante evolución. A comezos deste 
ano introduciuse un novo recurso para a sinatura de contratos 
en liña, “cumprindo tanto a normativa española como a europea 
nestes termos”.  O resultado de todo isto, en termos máis concre-
tos, é unha ferramenta galega que “reduce nun 82% os custos na 
sinatura de contratos tanto laborais como mercantís”. Ademais, 
ten a vantaxe de atinxir a un amplo abano temático de datos. En 
palabras dos seus desenvolvedores, “a plataforma dixital permite 
manexar dunha forma áxil e sinxela todo o volume de documen-
tos, desde facturas a contratos, a través da Rede”. Ou sexa, que 
posibilita dixitalizar facturas de provedores, xerar facturas de 
venda ou realizar sinaturas de contratos ou orzamentos a través 
dunha única web “e sen necesidade de instalacións ou soportes 
por parte dos clientes”. 

SMVeritas.com, así se chama a ferramenta, foi ademais o pri-
meiro sistema de administración dixital dirixido á supresión do 
papel nas actividades económicas que obtivo a  homologación 
Axencia Tributaria Española  Ou sexa, que cumpre coa normativa 
estatal (a Lei 59/2003 de sinatura electrónica) e coa Directiva 
1999/93 da Unión Europea. Segundo informan fontes de Simply 
Smart, cómpre que lembremos que a devandita normativa será 
actualizada o próximo mes de xullo, transformándose nun novo 
regulamento que vai permitir, entre outros aspectos, que os cer-
tificados recoñecidos na sinatura electrónica de contratos dun 
Estado membro teñan a mesma validez legal no resto de Estados 
da Unión Europea. Desta forma, a través de SMVeritas.com, “faci-
lítase enormemente a sinatura de contratacións de servizos entre 
empresas de países pertencentes á Unión”, engaden. 

 A  empresa galega Avansig vén de 
desenvolver un novo proxecto tecnoló-

xico inserido tamén no eido das Smart Cities. 
Desta volta, trátase dun proxecto de implan-
tación TIC nun concello concreto, o concello 
coruñés de Ribeira, onde Avansig puxo en 
marcha unha plataforma (Smart Ribeira) que, 
en palabras da empresa, converterá a locali-
dade nunha Cidade Intelixente en toda regra. 
Grazas a este recurso, tanto cidadáns como 
visitantes poderán realizar todo tipo de trámi-
tes e xestións municipais a través de Internet 
e teléfonos intelixentes. 

Por certo que en virtude deste proceso 
de implantación, o municipio de Ribeira é o 
primeiro en integrar unha ferramenta desen-
volvida con tecnoloxía City Juice, unha aplica-
ción de Avansig para a xestión e difusión de 
datos xeográficos baseada en tecnoloxía SIX 

(Sistemas de Información Xeográfica). 
Nun plano máis detallado, a plataforma 

consta dunha aplicación móbil e unha páxi-
na web, onde a cidadanía de Ribeira poderá 
atopar de xeito “rápido e eficiente” os servizos 
que ofrece o Concello, amais de 
“ter a oportunidade de realizar nu-
merosos trámites administrativos 
e comunicar incidencias a través 
dos móbiles”, informan os res-
ponsábeis de Avansig, que tamén 
salientan quen entre os servizos 
máis destacados que se poderán 
levar a cabo en liña atópase a re-
serva de instalacións municipais e 
a participación cidadá en asuntos 
da realidade municipal. Igualmen-
te, a tecnoloxía City Juice permi-
tirá que os comerciantes locais 

PIONEIRA PLATAFORMA CLOUD PARA A 
XESTIÓN DE FACTURAS
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promovan os seus negocios e ofrezan infor-
mación básica sobre os mesmos, así como 
incluír ofertas a través da aplicación móbil e 
da propia web. A plataforma Smart Ribeira 
está xa dispoñíbel nas súas versións para a 
cidadanía e para os turistas, ambas accesíbeis 
en turismo.riveira.es. 

WHATOWEATHER AXÚDANOS A 
VESTIRNOS CONFORME A PREVISIÓN 
DO TEMPO

Segue adiante, e con moi boa saúde, a intensa activi-
dade dos nosos desenvolvedores. Proba disto é o lan-

zamento dende Santiago de Whatoweather, unha ferramenta 
que vén da man do mesmo equipo que puxo en marcha o 
novidoso servizo 4gotas.com e que se define, en palabras dos 
seus creadores, como “unha nova aplicación de meteoroloxía 
e moda”, dous conceptos que viaxan xuntos máis do que pode 
parecer a primeira vista, e proba diso é un actividade tan cotiá 
nas nosas vidas como elixir ao comezo da xornada a roupa que 
finalmente nos imos pór.  
A idea dos seus creadores foi a de pór en xogo un recurso de 
utilidade, informativo e divertido, que nos axude non só mer-
car as pezas de roupa máis axeitadas para as semanas vindei-
ras, adaptándose os consellos aos espazos xeográficos onde 
imos residir ou viaxar, senón tamén a elixir no mesmo día o que 
mellor se adapte ás condicións climáticas inmediatas. En pala-
bras de 4gotas.com, con esta aplicación redúcense ao máximo 
“as posibilidades de pasarmos frío ou de quitar antes de tempo 
as medias”. 

Whatoweather, de balde e dispoñíbel para dispositivos iOS 
(iPhone e iPad) e Android (teléfonos e dispositivos) propor-
ciona información meteorolóxica diaria de calquera lugar do 
mundo así “como un conxunto estiloso de roupa adaptado ao 
tempo que vai facer”. Deste xeito, engaden os desenvolvedo-
res da aplicación, “poderemos inspirarnos á hora de vestirnos 
coa seguridade de que aturaremos a meteoroloxía con estilo”. 
Ademais, proseguen, “con Whatoweather saberemos que pezas 
son as imprescindíbeis de cada tempada, aquelas que están en 
todos os armarios ou as que nos farán ir máis á moda para que 
decidamos en que prendas investir mercándoas directamente 
dende a aplicación”.  

RIBEIRA ESTREA TECNOLOXÍA SMART CITY DE AVANSIG
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 O CCG, a través do seu Observatorio, to-
moulle o pulso ao noso sector da cultura. 

O resultado é unha serie de datos positivos, por 
exemplo que o número de empresas incremen-
touse ao longo dos últimos cinco anos en 26 
unidades, e outros marcadamente negativos. 
Respecto ao devandito dato positivo, dicir que 
contrasta coa tendencia amosada polo conxunto 
do Estado, onde se ten rexistrado un claro des-
censo. Pola contra, a exportación e produción 
amosan un comportamento á baixa. Conclusión: 
a crise pasa factura. Por subsectores, os peor 
parados son os relacionados co audiovisual 
(vídeo, TDT, cinema), a radio e a edición musical 
(pasamos de ter 417 unidades a 387). 

Estas e outras cifras forman parte do infor-
me As empresas culturais en Galicia, elaborado 

polo Observatorio da Cultura Galega, servizo 
dependente do Consello da Cultura Galega. 
Neste estudo certifícase que en 2012 tiñamos na 
nosa terra 5.440 firmas do sector, que represen-
tan  o 5,4% do conxunto estatal, que conta con 
101.342 sociedades. Aínda que as cifras revelan 
que medraron en 26 unidades, “a realidade á que 
fan referencia presenta comportamentos dife-
renciados”. Ou sexa, que algúns subsectores lles 
foi mellor có outros. Polo regular, foille peor aos 
que están relacionados coa achega e creación de 
contidos. Por exemplo, ás empresas de comercio 
e alugueiro de material audiovisual, “que expe-
rimentaron unha baixada significativa (pasando 
de 1996 a 1783 empresas), mentres que soben 
bibliotecas, arquivos e museos (que pasaron de 
76 en 2008 a 180 en 2012)”.  

Máis webs galegas pero 
menos visibilidade

Forte caída das páxinas web en galego 
segundo Alexa

A tempada informativa xuño-xullo amosa as luces 
e sombras das nosas lingua e cultura ao abeiro 

das redes

| cultura galega na rede | AS REDES E A NOSA CULTURA |

Medra o número de empresas culturais, pero a 
crise pásalle factura ás de vídeo e audiovisual 

resultados entre Google en galego e Google 
en español, de xeito que unha páxina web 
que nun buscador figura na primeira páxina 
de resultado, no outro pode verse relegada á 
terceira, resultando invisíbel para un usuario 
medio, o que ten claras repercusións para a 
Internet en galego, o que agardarmos que 
dentro duns meses poida corrixirse en boa 
medida co dominio .gal, xa que a posible 
futura existencia de Google.gal podería faci-
litar o uso do buscador en galego, que daría 
prioridade aos contidos producidos na nosa 
terra e na nosa lingua.

A caída do galego no noso Top 100 pode 
visualizarse claramente no primeiro medio 
de comunicación xeneralista presente, a 
CRTVG, que pasou de estar nun 7º posto hai 
3 meses a figurar agora no posto 16. Máis 
esaxerada sería a caída de Meteogalicia, que 
pasaría do posto 19 ao 31; Galiciaé caería 
do 26 ao 33; Código Cero do 33 ao 40; Praza 
Pública do 47 ao 56; Galicia Confidencial do 
37 ao 60; Cabozo do 54 ao 65; Sermos Galiza 
do 70 ao 95; Culturagalega.org do 76 ao 96; 
e, incluso habería dúas baixas no Top 100, 
que corresponderían a Diário Liberdade (do 
65 ao 106) e Chuza! (do 89 ao 115). 

Código Cero

 Dende Código Cero elaboramos 
mensualmente unha listaxe coas 

100 páxinas web galegas máis populares 
segundo Alexa, un sistema de estimación da 
relevancia dos distintos nomes de dominio 
da Internet en función do uso rexistrado 
dende un amplo número de panelistas, que 
aínda que dista moito de ser un sistema 
preciso, sérvenos para medir a evolución dos 
distintos espazos web galegos, pero que nos 
últimos meses está a reflectir unha situación 
alarmante: a caída estrepitosa das páxinas 
web con contidos en galego.

Non é a primeira vez que acontece algo 
semellante, pois xa en 2008 denunciamos 
que un cambio no funcionamento de Google 

provocara unha forte caída no tráfico das 
páxinas web en galego, e agora parece 
estar a repetirse a mesma situación por mor 
da implantación no popular buscador da 
tecnoloxía Panda 4.0 para ofrecer aos usua-
rios resultados de maior calidade. Por que 
entón as melloras de Google tradúcense na 
perda de visibilidade do galego na Internet? 
Todo parece provocado polo feito de que a 
meirande dos galegos acceden á Internet 
dende ordenadores e sistemas operativos 
configurados en España, á vez que empregan 
para buscar a versión en español de Google 
(pese a que pode configurarse para operar 
en galego).

Cada vez e maior a fenda que separa os 



Número 131 | 29

 Seguindo na súa liña de 
empregar a Rede como acu-

billo de coñecemento e salvagar-
da dos nosos pasado e identidade 
(nesta liña inseriuse precisamente 
A memoria das mulleres), o Conce-
llo de Pontevedra vén de lanzar 
unha web destinada a difundir 
o seu rico patrimonio artístico, 
arquitectónico e cultural. Trátase 
de Tesouros do tempo (tesouros-
dotempo.pontevedra.eu) e serve 
entre outras cousas de catálogo 
de divulgación, preservación e 
promoción, ao tempo que exerce 
de acubillo de propostas prácticas 
para materializar o noso achega-
mento ao devandito patrimonio. 

Deste xeito, a web inclúe rotei-
ros diversos para percorrer Ponte-
vedra e a súa contorna e, tamén, 
xanelas para accedermos a outro 
tipo de patrimonio, xeralmente 
máis inaprensíbel: o inmaterial. A 
web vén da man da Concellaría de 
Patrimonio Histórico do Concello 
de Pontevedra e colleu corpo ao 
abeiro do Plan de patrimonio rural 
posto en marcha pola institución 
en xullo e 2012. A páxina presén-
tase coma un “repertorio incom-
pleto dos bens patrimoniais de 
Pontevedra”, co que se pretende 
deixar claro que estamos ante un 
repositorio en crecemento, aberto 
á participación e sempre vivo. 
Os bens están estruturados en 
catro categorías: arqueolóxicos, 
etnográficos, arquitectónicos e in-
fraestruturas, e a idea é incorporar 
en datas vindeiras o patrimonio 
inmaterial. 

Pontevedra 
lanza unha 
web para 
manter vivo 
o seu rico 
patrimonio

  Finalmente celebrouse en Santiago, 
na praza de Cervantes, a presentación 

dunha nova plataforma galega de índole 
creativa, de nove Reverbas, www.reverbas.
com, acubillo dixital e independente para a 
difusión de contidos artísticos e culturais de 
actualidade. A páxina en cuestión, informan 
os seus impulsores, xa está dispoñíbel. O 
acto de presentación contou coa presenza 
do equipo responsábel da posta en marcha 
desta iniciativa e dunha actividade comple-
mentaria de creación cultural en si mesma: a 
materialización dun graffiti en vivo da man de 
De festa en festa.

Reverbas nace como un Traballo de Fin 
de Grao do curso 2013-2014 de quince 
estudantes de Comunicación Audiovisual 
da Universidade de Santiago de Compostela 
(USC). O seu propósito é “o de sacar á super-

ficie toda unha cultura xuvenil subterránea 
que non prospera nos medios tradicionais 
de difusión”, sinalan. A plataforma encamí-
ñase basicamente a satisfacer a demanda de 
contidos “novidosos e de calidade” de boa 
parte do público galego. Ofrece polo tanto 
achegas musicais, documentais e de arte na 
rúa, expresións que contan cun importante 
público potencial na nosa terra. “Ao longo da 
actividade da nosa iniciativa”, informaron os 
seus impulsores, “iremos contando coa cola-
boración de artistas de renome, como Cristi-
na Pato e Iván Ferreiro, pero o que de verdade 
nos importante é lanzar novos talentos”.  

Por certo que o nome de Reverbas é un 
xogo de palabras que vai dende a reverbera-
ción do son ata a fonética inglesa de reverb 
us, termo que significa “fainos eco”, “difúnde-
nos”.  

  Certamente deu moito de si (e dará, 
aplicada seguramente a outros 

eventos sociais ou deportivos de índo-
le internacional) a campaña O Mundial 
fala galego, da que falamos na web de 
Código Cero salientando o seu obxectivo 
de lembrarnos que houbo un xeito ben 
galego de celebrar esta competición e 
que non foi outro que escoitar de primeira 
man o que nos contaron, sen traducións, 
os seareiros, comunicadores e deportistas 
do ámbito da lusofonía. Dito doutro xeito: 
do que se trataba era de aproveitar o 
privilexio de que o Mundial que vimos de deixar atrás se celebrase en Brasil, un país no que 
por enriba de todas as cousas, tamén se fala galego. 

Pois ben, a campaña puxo en xogo (nunca mellor dito) varias pezas audiovisuais, primeiro 
un vídeo sobre diferentes elementos humanos dispoñíbeis nun campo de fútbol e logo unha 
segunda peza acerca de outro tipo de elementos: os que se xuntan nas tascas comentando 
as incidencias dos partidos. Os dous foron finalmente un éxito, pero o segundo estaba a 
piques de chegar ás 4.000 visitas mentres se redactaba este artigo. Esta peza, de case dous 
minutos de duración, contou coa participación de coñecidas facianas do eido da cultura 
galega, como Os da Ría, Lois Lopes, Vicente de Souza, Carlos Meixide, Zé Paredes, Marcus 
Salgado, Federico Pérez, Miluco Cao, Carlos Quiroga, Comba Campoi, o presidente da AGAL 
(entidade responsábel da campaña), Miguel R. Penas e Federico Pérez, entre outros. A mon-
taxe correu a cargo de Xacio Baño.  

A campaña, en palabras dos integrantes da plataforma AGAL (responsábel da iniciativa), 
sustentouse sobre a necesidade de promover a nosa lingua e facelo internacionalmente, 
unha lingua que, para quen non o saiba, abre importantes portas e oportunidades alén das 
nosas fronteiras, “se sabemos e queremos aproveitá-las coletivamente”, sinalan. O feito de 
que Brasil fale galego, e máis polo miúdo de que o Mundial tamén o faga, constitúe clara-
mente unha destas “oportunidades”.  

En marcha Reverbas, plataforma de 
cultura independente e xuvenil 

Amplo seguimento dos vídeos de 
O Mundial fala galego 

Código Cero
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M biles

a 
galega Primux presentou esta semana novos 
aparellos de seu, un acontecemento que confirma 
a traxectoria ascendente da compañía empra-
zada en Ourense e os seus obxectivos máis que 
firmes de afianzarse nos mercados con tecnoloxía 

propia e competir cos grandes fabricantes (de feito, aínda temos 
presentes outras dúas presentacións recentes, por unha banda a 
do Primux Kappa e pola outra a dos Primux Zeta e Primux Beta). 
Pois ben, a comezos de xullo vimos como saían á luz dous novos 
e interesantes trebellos, o primeiro deles o Delta4, “a cuarta xe-
ración do pequeno da familia de Primux”, unha nova achega que 
lonxe de perder o carácter propio dos Delta e a súa concepción 
orixinal, aínda os amosa con máis definición. 

De feito, sinala Primux, ofrece todas as prestacións que un 
usuario medio pode demandar dun teléfono intelixente de últi-
ma xeración de tamaño reducido pero a un prezo en grao sumo 
axustado. O Delta4 presenta unha pantalla IPS de 4 polgadas 
(101,60mm); un procesador Quad Core de 1,3 Xhz “que move 
con soltura calquera aplicación”; 1 XB de memoria RAM DDR3 e 
4 XB de capacidade de almacenaxe interna, ampliábeis a 32 XB 
mediante tarxeta microSD. Tamén incorpora 3G, Wi-Fi/n de alta 
velocidade, Bluetooth 4.0, e sistema Dual SIM para albergar dúas 
liñas telefónicas independentes. Asemade, amosa cámara dupla 
de fotos, sendo a frontal de 1,3 mpx (pode usarse como web-
cam) e a traseira de 8mpx, incluíndo autofocus con tecnoloxía 
HDR e ZSD, ademais dunha batería de 1.400 mAh que, en pala-
bras de Primux, outórgalle outorga unha excelente autonomía. 

Informar tamén que o aparello presenta GPS interno, que 
actúa de xeito independente sen necesidade de depender a co-
bertura 3G e non consume datos. A maiores, engaden fontes da 
empresa galega, “instalando calquera aplicación de navegación, 
o Delta4 convértese nun auténtico navegador GPS e levaranos 
onde desexemos de forma rápida e segura”.

Polo que atinxe ao software, dispón de Android 4.4 Kit Kat, 
que é a última versión do sistema operativo Android. Segun-
do informa o fabricante, “este sistema optimiza ao máximo os 
recursos, a arquitectura e prestacións do Delta4 para unha maior 
rapidez nos procesos cun menor consumo de batería”.

Nova ración de smartphones 
do país A galega Primux lanza a cuarta xeración da 

familia Delta e a quinta de Omega

Primux Omega5, unha oportuna ferra-
menta de traballo e lecer

Amais da presentación de Delta4 temos máis novidades dende 
a compañía galega Primux Tech. Máis polo miúdo, a posta en 
longo do Primux Omega5, un novo chanzo nunha escaleira longa 
e ben produtiva de lanzamentos: aos novos modelos Primux Tech 
Kappa e Sigma, uniuse o Zeta2 (evolución do Zeta) e agora chega, 
“e pisando moi forte”, a quinta xeración do Omega, o máis vetera-
no dos smartphones da firma galega xunto coa familia Alpha. En 
palabras de Primux, “estamos ante a nova achega dun teléfono 
intelixente plenamente consolidado no mercado e moi deman-
dado polo seu gran tamaño (cinco polgadas), as súas óptimas 
prestacións e o seu prezo axustado”. 

O Omega5 amosa unha pantalla moi lixeira de alto contraste 
IPS/OGS de 5,5 polgadas (139,70 mm), procesador Quad Core de 
1,3 Xhz, en palabras dos seus fabricantes “especialmente proposto 
para axilizar as aplicacións de ofimática e mover con axilidade 
vídeos e xogos”. O procesador compleméntase con 1 XB de me-
moria RAM DDR3 e 16 XB de capacidade de almacenaxe interna, 
ampliábeis a 32 XB mediante tarxeta microSD.

“Dado que este smartphone está orientado a ser unha ferra-
menta indispensábel de traballo e lecer pola súa configuración”, 
informa Primux Tech, “foi desenvolvido para estar sempre conec-
tado dende tódalas frontes e niveis”. Para isto, dispón de conexión 
3G, Wi-Fi/n de alta velocidade, Bluetooth 4.0, GPS que funciona 
de forma autónoma sen depender da conexión 3G e sistema Dual 
SIM para dar acubillo a dúas liñas telefónicas independentes. Ta-
mén presenta dobre cámara de fotos: a frontal de 1,3 mpx (pode 
usarse como cámara web) e a traseira de 13 mpx. E para mover 
todo isto, o Omega5 incorpora unha batería de 2.800 mAh que 
alimenta a todos estes dispositivos “durante unha chea de horas e 
sen necesidade de recargala”, engade a empresa galega. 

O software que emprega é o Android 4.4 Kit Kat, a última ver-
sión do sistema operativo Android, especialmente indicado, engá-
dese, para tirar o máximo partido dos recursos do Omega5. 
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Para facilitar os traballos de deseño e ilustración dende dispositivos 
móbiles de Apple dende Adobe lanza un par de interesantes acce-
sorios: o lapis dixitalizador Ink e a regra Slide. Estes trebello poden 
empregarse con comodidade sobre a pantalla do iPad a través das 
novas aplicacións de Adobe, Sketch e Line, pensadas para o debuxo 
artístico e o deseño respectivamente, aínda que tamén facilitan un 
SDK para que outros desenvolvedores de aplicacións poidan 
engadir soporte para estes novos periféricos.

Con Adobe Ink & Slide podemos 
realizar debuxos con grande preci-
sión grazas á tecnoloxía de 
lapis dixitalizador sensible á 
presión Adonit Pixel-
point, facilitando a 
creatividade dende 
a pantalla do iPad 

(que reco-
ñece cando 
estamos a 
debuxar para non reaccionar ante o 
contacto das nosas mans coa pantalla). Ink 

pode empregarse para debuxar en varias cores, que amosaranse 
nun LED na súa parte posterior e, de empregarse en combinación 

con Line, fai doado realizar formas perfectas, conseguindo un 
grande control dende un dispositivo tan manexable como 

un tablet, atendendo así a unha grande demanda por 
parte dos deseñadores.

Estes trebellos comunícanse co iPad a través 
de Bluetooth 4.0 e son compatibles con iPad 

de cuarta xeración, iPad Air, iPad mini e iPad 
mini con pantalla Retina. O seu prezo de 
venda é de 199 dólares (145,93 euros). 

TREBELL   S

Adobe estrea accesorios para converter 
ao iPad nunha mesa de debuxo

TECNOLÓXICOS

A pasada noite Samsung quixo demostrar 
que saben facer mellor as cousas que os seus 
competidores, e veñen de situarse á cabeza 
do mercado dos tablets no que a hardware 
se refire cos novos Galaxy Tab S, que chegan 
con pantalla de 8,4 e 10,5 polgadas presu-
mindo dunha elevada resolución (2.560 x 
1.600 píxeles en ambos modelos), unha mag-
nífica representación das cores e incluso un 
grosor inferior ao do iPad Air (6,6 milímetros) 
e incluso un menor peso (294/298 gramos).

Estamos ante uns potentes dispositivos 
alimentados por un potente procesador 
(un Exynos 5 Octa ou un Snapdragon 800, 
segundo o mercado), 3 Gb de RAM, 16/32 
Gb de almacenamento interno (ampliable 
mediante tarxetas microSD de ata 128 Gb), 

cámaras de 8 e 2,1 Mpíxeles, lector 
de pegadas dixitais e Android 4.4 
personalizado con numerosas apli-
cacións de Samsung. Os modelos 
de 8,4 e 10,5 polgadas chegarán 
con baterías de 4.900 mAh e 7.900 
mAh (co que deberían ser capaces 
de reproducir vídeo Full HD até 11 
horas seguidas) respectivamente 
a prezos que parten dos 399 e 499 
euros cando chegue ao mercado 
o mes que vén.

Estes tablets con pantalla Super 
AMOLED teñen o seu grande punto forte na 
súa calidade de imaxe, que agradecerán os 
usuarios máis esixentes, aínda que tamén 
conta con funcionalidades destacables como 

o feito de que, aínda que 
existirán modelos con conectividade 4G, 
tamén será posible comunicar o tablet cun 
smartphone de Samsung para poder realizar 
chamadas e enviar mensaxes de texto direc-
tamente dende o tablet. 

O Samsung Galaxy Tab S preséntase 
como o novo tablet ao que aspirar
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Deseñan uns pantalóns con 
carga sen fíos

O pasado outono Nokia puxo á venda o seu 
cargador portátil DC-50, que permite a carga 
sen fíos de moitos dos seus móbiles da serie 
Lumia, así como calquera outro dispositivo 
compatible coa tecnoloxía de carga Qi (coma 
os Nexus 4 e Nexus 7), e esta tecnoloxía inspi-
rou ao artista británica A. Sauvage para cerar 
os primeiros pantalóns con carga sen fíos, que 
poderán verse na exposición Modern Man 
das London Collections. Estamos ante unha 
solución que de seguro que agradecerían 
moitos usuarios, xa que o smartphone podería 

cargarse con só levalo no peto do pantalón, 
evitando así a preocupación de quedar sen 
carga ao longo do día.

Dende Nokia tamén apuntan que esta 
orixinal peza para o home moderno poderá 
adquirirse en breve a través de Amazon. O 
produto puido converterse en realidade grazas 
á colaboración entre a división de Reino Unido 
e Irlanda de Microsoft Mobile e o deseñador A. 
Sauvage, e dende a compañía consideran que 
este tipo de complementos son ideais para 
dispositivos como o Nokia Lumia 930. 
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A familia de smartphones Nokia X, basea-
dos en Android, pero sen estar baseada nos 
servizos de Google, parecía un experimento 
que non ía sobrevivir tras a absorción de 
Nokia por parte de Microsoft, pero vese que 
non vai ser así, pois esta gama de dispositi-
vos continúa a medrar, e vai recibir en breve 
o Nokia X2, un prometedor teléfono que 
terá un prezo de 99 euros (antes de 
impostos), resul-

tando moi atractivo como 
smartphone de entrada.

O Nokia X2 funciona cun 
procesador Snapdragon 
200 de dobre núcleo a 
1,2 GHz e 1 Gb de RAM 
(superando aos seus 
predecesores), 4 Gb de 
almacenamento interno 
(ampliable mediante 
tarxetas microSD de até 

32 Gb), presenta 
unha pantalla 
ClearBlack de 4,3 polgadas cunha 
resolución de 800 x 480 píxeles, 
soporta dúas tarxetas micro SIM, 

inclúe Bluetooth 4.0 e Wi-Fi N, a súa 
cámara traseira é de 5 Mpíxeles e 

inclúe flash LED, cámara secundaria 
de 0,3 Mpíxeles, conta con receptor 

de radio FM, o seu grosor é de 11,1 
milímetros e o seu peso chega aos 150 

gramos, estando dispoñible en carcasas 
de colores vivas (branco, negro, laranxa e 

verde). Un dispositivo bastante completo 
que porallo difícil tanto aos móbiles con 
Windows Phone máis económicos como a 
terminais como o Moto E.

O Nokia X2, en vez de optar 
por Gmail, Hangouts ou Google Drive, inclúe 
de xeito predeterminado o correo electróni-
co de Outlook.com, a mensaxería de Skype 
e o almacenamento na nube de OneDrive 
(que agora inclúe 15 Gb de balde), permite 
acceder ás aplicacións de Android máis 
populares como LINE, WeChat, Facebook, 
Facebook Messenger... ás que habería que 
engadir algunhas propias de Nokia como 
HERE Maps e MixRadio, que supoñen un 
grande valor engadido (especialmente por 
poder funcionar cando non temos acceso á 
Rede). Unha interesante proposta que busca 
comprobar se é posible ter éxito con Android 
sen someterse a Google. 

Nokia X2, o novo smartphone de 
Microsoft baseado en Android

LaMetric, un panel electrónico conectado 
para o noso día a día ou para negocios

Grazas ao micromecenado, algúns pro-
dutos que, pese a non ser moi necesarios, 
e poder considerarse simples curiosidades, 
conseguen ver a luz, como vén de pasarlle a 
LaMetric, un panel electrónico programable 
e conectado que pode presentar informa-
ción de diverso tipo (novas, información 
meteorolóxica, notificacións...) e que conse-
guiu superar os 69.000 dólares que buscaba 
para poder facerse realidade o vindeiro mes 
de xaneiro.

Estamos ante un dispositivo que mide 
225 x 7 x 4 centímetros, que presenta unha 
especie de pantalla dividida en dúas partes: 
unha sección de 8 x 8 píxeles de distintas 
cores nas que identificar o tipo de infor-
mación a presentar mediante unha icona, 
e outra sección de 29 x 8 píxeles de cor 
branca ou negra na que amosar informa-
ción. Tamén integra un altofalante, batería 
recargable externa (aínda que tamén pode 
funcionar conectado a corrente) e conecti-
vidade Wi-Fi/Ethernet para poder recibir as 
ordes para operar a través da Rede. Tamén 

conta con botóns na súa parte superior 
para certas interaccións.

Este curioso trebello podería empregarse 
para amosar a hora, presentar a temperatu-
ra actual, informar da recepción dun correo 
electrónico agardado, presentar contas 
atrás a unha hora esperada... e moitos usos 
para a vida diaria, aínda que o seu potencial 
parece máis pensado para os negocios, 
que podería aproveitar este tipo de panel 
para amosar publicamente o número de 
seareiros que teñen en Facebook ou outros 
datos que poidan actualizarse en tempo 
real, xa que a información presentada po-
dería personalizarse a través de fluxos RSS, 
receitas IFTT ou incluso remitindo un correo 
electrónico ao dispositivo, que tamén pode 
controlarse a través dunha aplicación móbil.

Podemos facernos cun LaMetric por 119 
dólares (105,82 euros con portes incluídos), 
aínda que haberá que ter bastante pacien-
cia para velo diante, xa que non esperan 
comezar a remitilos aos seus mecenas ata 
xaneiro de 2015. 
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En setembro volverá aos 
ordenadores

Chega ás consolas de videoxogos

Co gallo da feira E3, Warner Bros. En-
tertainment e Arrowhead Game Studios 
publicou un novo trailer dun dos seus 
xogos en desenvolvemento que pretenden 
comercializar a partir do 3 de setembro, e 
que xa está dispoñible para a súa reserva 
en Steam a un prezo de 19,99 euros. Trátase 
do retorno do xogo cooperativo para 4 
xogadores Gauntlet, todo un clásico que 
en 1985 chegou aos salóns recreativos (nos 
que chamaba poderosamente a atención 
por permitir xogar a varios usuarios á vez) e 
que adaptaríase logo á meirande parte das 
plataformas de xogo da época e a moitas 
das posteriores.

Gauntlet sitúanos no Guantelete, onde 
un Guerreiro, unha Valquiria, un Elfo e un 
Mago deben introducirse para derrotar 
aos esbirros do malvado feiticeiro Morak, 
atopando no camiño grandes riquezas e 
reliquias máxicas que permitirán protexer 

ao equipo e lanzar potentes 
ataques.

Este xogo tinguido de 
elementos clásicos permitirá que xogue-
mos en solitario ou acompañados polos 
nosos amigos nunha mesma pantalla 
para 4 xogadores, contando tamén coa 
posibilidade de cooperar en liña (aínda 
que os amigos tamén poden ser auténticos 
rivais ao competir por ver quen é quen de 
conseguir matar a máis inimigos e recoller 
máis ouro).

Aínda que o título orixinal era bastante 
básico, agora temos un contorno bastante 
detallado e innumerables inimigos en pan-
talla, polo que para gozar deste xogo hai 
que contar como mínimo cun ordenador 
cun procesador de dobre núcleo a 2,4 GHz, 
4 Gb de RAM e unha gráfica con 512 Mb 
de memoria compatible con DirectX 10, así 
como 2 Gb de espazo de disco libre. 

| GAUNTLET | TOUR DE FRANCE | 
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Para os amantes do ciclismo chega estes días 
ás tendas o xogo Tour de France 2014, xogo que 
aparte de ter versións para PlayStation 3 e Xbox 
360, estréase na nova xeración de consolas cun-
ha versión para PlayStation 4, mentres que en 
ordenadores persoais leva por título Pro Cycling 
Manager 2014. Este xogo que xa pode mercarse 
en formato físico e descargable reflicte dun xei-
to envolvente cada etapa do Tour, facendo que 
os xogadoras vivan con intensidade a experien-
cia ata chegar aos Campos Elíseos.

Con Tour de France 2014 a xente de Cyanide 
Studio permítenos vestir o maillot amarelo dos 
grandes campións e formar parte do Tour deste 
ano, podendo iniciar as carreiras nas rúas de 

Londres, así como superar as complicadas 
etapas de montaña, até completar a carreira 
con éxito e incluso poder continuar a com-
petición durante varias tempadas facendo 
subir de nivel o equipo e recrutando novos 
campións.

A versión para PC, máis ampla, permite 
dirixir un dos 75 equipos profesionais da 
tempada ciclista e tomar parte en máis de 
200 competicións e 550 etapas, incorpo-
rando moitas melloras xogables e técnicas 
fronte a anteriores entregas. 

TOUR DE FRANCE 2014 
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Un xogo barcelonés de infiltración ninja 
busca financiamento en Kickstarter

| TWIN SOULS | SPIDER-MAN UNLIMITED | 
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Gameloft presentou na feira E3 un novo xogo de do Home-Araña 
titulado Spider-Man Unlimited, que resulta bastante curioso, por ser 
moi diferente aos anteriores xogos do trepamuros, xa será un típico 
runner con gráficos en tres dimensións aos que aplican cel shading 
para darlles estética de banda deseñada, enriquecido con combates 
contra moitos dos grandes inimigos do home araña.

Spider-Man Unlimited chegará a iOS, Android e Windows Phone no 
mes de setembro, e conta unha historia na que os Seis Sinistros abren 
unha fenda dimensional, o que permitirá que versións de Spider-Man 
de distintas épocas e dimensións se xunten para derrotar a ameaza, 
polo que podermos ver até 23 versións de Spider-Man con diferentes 
traxes, instando ao xogador ao descubrilos todos.

Entre os inimigos a derrotar veremos ao Green Goblin (Trasno 
Verde), o Voitre ou Electro, que tamén estarán presentes en variacións 
dimensionais, polo que pode entenderse que os seareiros das aven-
turas de Spider-Man son os que máis gozarán deste xogo ao poder 
recoñecer as numerosas versións dos personaxes que aparecerán 
nesta aventura con estética de cómic. 

SPIDER-MAN 
UNLIMITED 
Chegará a dispositivos 
móbiles en setembro
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O estudio independente Lince Works iniciou hoxe a súa 
carreira para acadar o financiamento da súa nova creación a 
través do micromecenado, pois estrean proxecto en 
Kickstarter, buscando facerse con 70.000 dólares 
que permitirá que o xogo Twin Souls: The Path 
of Shadows sexa unha realidade e marzo do 
ano que vén, para o que aceptan achegas 
que parten dos 15 dólares (uns 11 
euros) para poder facerse cunha copia 
dixital do xogo rematado (coa corres-
pondente clave para poder integralo 
na nosa biblioteca de xogos de Steam).

Este xogo para Windows, OS X e 
Linux pretende abrir a súa beta no 
mes de decembro, permitindo así 
que os mecenas poidan participar 
máis activamente na súa creación.

Estamos ante un título de infiltra-
ción na liña de clásicos como Tenchu: 
Stealth Assassins, aínda que combi-
nando elementos de títulos máis 
modernos como Mark of the Ninja e 
Dishonored. Colocaranos no papel 

de Aragami, un espírito da vinganza invocado por Yamiko, unha 
moza misteriosa cativada nunha fortaleza á que haberá que 

liberar.
O xogo resulta especialmente rechamante pola 
súa estética e pola súa mecánica de xogo, xa que 

haberá que facer uso de poderes baseados 
nas sombras para poder superar a numero-

sos gardas e asasinar a certos obxectivos 
dentro dunha aventura que poderiamos 

considerar como un simulador de ninja 
(o que os seus responsables describen 

como un Assassin’s Creed no que elimi-
nan as mecánicas de acción en favor 

das mecánicas de sixilo).
Os mecenas de Twin Souls recibirán, 

aparte dunha copia do mesmo en DRM 
e da mencionada clave de Steam, un skin 
exclusivo e a súa mención nos títulos de 
crédito do xogo, podendo optar a re-
compensas maiores (camisetas, posters, 
figuras impresas en 3D...) en función 
da cantidade económica aportada ao 
proxecto. 

TWIN SOULS: 
ThE PATh OF ShADOWS 
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