
0Código Cero
Revista de Ciencia e Tecnoloxía de Galicia

Nº 133_Ano 14

Máxima 
visibilidade

NOVOS RETOS EN GRADIANT

TIRANDO DO FÍO DO FUTURO
E-DIXGAL espalla na nosa 

terra o libro dixital

REACCIONA COAS TIC
A Deputación de Lugo equipa 

150 autónomos e PEME

Dánse a coñecer os 
proxectos seleccionados

GALICIA OPEN FUTURE

PUNTOS CPAE 2.0 NA PROVINCIA DE PONTEVEDRA
Repaso a seis meses de asesoramento avanzado

www.codigocero.com





10

5

11

14

15

16

22

23

24

26

12

13

27
28

20

18

29
31

33

» novas
Resumo de actualidade TIC con especial fincapé nas cou-
sas que acontecen na nosa terra e dende a nosa terra

» reportaxes
O estudo Mocidade en Liña guinda datos preocupantes 
sobre os nosos hábitos en Internet
Xa coñecemos os nomes dos proxectos seleccionados 
para Galicia Open Future
E-DIXGAL leva os libros dixitais a máis de 2.300 alumnos 
de quinto de primaria
O CDTIC incorpora novos servizos para achegar a tecno-
loxía aos sectores produtivos
O CESGA achegou tecnoloxías para levar auroras boreais 
aos fogares con Internet
O CITIC amosa o potencial competitivo dos seus achados 
para a empresa galega
A Deputación de Pontevedra fai reconto dos logros dos 
seus puntos CPAE 2.0
As asociacións galegas de software libre volven do verán 
con novos eventos e distros
O COETG-AETG ultima a dezanove edición da Noite Gale-
ga das Telecomunicacións
A Deputación de Lugo fai balance do seu programa 
Reacciona coas TIC
A cultura galega achega á volta do verán novos exemplos 
de vitalidade na Rede
Agasallo.eu anímanos a mercar regalos na nosa lingua
Ciencia en galego: todo sobre un dos grandes desafíos 
do noso progreso, a epixenética

» especial Gradiant
Gradiant afronta novos e ambiciosos retos na súa nova 
etapa
Gradiant amosa en detalle as súas novas liñas de traballo 
e colaboracións tecnolóxicas

» gadgets
Apple presenta novos dispositivos tecnolóxicos
Debullamos con todo luxo de detalles os trebellos tecno-
lóxicos da tempada

» xogos 
Repasamos o máis salientábel dos días pasados en mate-
ria de xogos e consolas


Sumario 133

| 3Código Cero

DIRECTOR: 
Xosé Mª Fernández Pazos
director@codigocero.com 

WEBMASTER: 
Marcus Fernández
webmaster@codigocero.com 

SOCIO FUNDADOR: 
Carlos Ballesteros
c.ballesteros@codigocero.com 

REDACTOR XEFE: 
Fernando Sarasqueta
redaccion@codigocero.com

FOTOGRAFÍA: 
Adolfo Enríquez Calo • Joferpa 

SUPERVISIÓN LINGÜÍSTICA: 
María Xesús Vázquez 

DESEÑO E MAQUETACIÓN: 
Óscar Louzán
publicidade@codigocero.com

PUBLICIDADE:
Carlos Ballesteros Dios
xestion-publicidade@codigocero.com

EDITA: 
Grupo Código Cero Comunicación S.L.  
Rúa das Hedras nº 4, 1º G 
15895 Ames (Milladoiro) 
Tel.-fax: 981 530 268 
www.codigocero.com 
redaccion@codigocero.com

IMPRIME:
Gráficas Garabal, S.L.
Tel.: 981 56 25 95
graficasgarabal@graficasgarabal.es

Número 133
(agosto - setembro  2014) 
Publicación periódica. 

Depósito Legal: C-2301/01 
I.S.S.N. (Edición impresa): 1579-7546 
I.S.S.N. (Edición dixital): 1579 -7554

Equipo

0

Códi
go 

Cero
Revista de Ciencia e Tecnoloxía de Galicia

Nº 13
2_Ano 14

www.codigocero.com

Os pioneiros comezan a usar o 

dominio galego

CONVITE PARA IDEAS E 

SUXESTIÓNS

AMTEGA perfila unha 

Axenda Dixital de Galicia 

participativa

COIDANDO O PATRIMONIO

A Deputación de 

Pontevedra dixitalizará 

máis fondos propios

Obxectivo: os mellores 

fármacos posíbeis
TECNOLOXÍA GALEGA 

AFFINIMETER

CONECTADOS EN ESPAZOS PÚBLICOS 

A Deputación de Lugo leva Wi-Fi de balde a 48 concellos

cando leas a revista, compártea....
.... cun amigo, un familiar, ou 
dóaa á biblioteca do teu barrio. 
Cantos máis sexamos, máis cambios 
conseguiremos

Número 133

31

14

10
18

33



Número 133

Sen dúbida unha das informacións máis impor-
tantes da tempada, en materia de TIC en Ga-
licia, é o fortalecemento de novos obxectivos 
no centro tecnolóxico Gradiant, uns cambios 
que coma todo o acontecido dende Gradiant 

terá repercusión non só na nosa investigación arredor 
das novas Tecnoloxías da Información e a Comunica-
ción (TIC) senón no propio rumbo que seguirá o des-
envolvemento da Comunidade. A fin de contas, malia 
que para moitos de nós fique invisíbel a influencia dos 
nosos centros tecnolóxicos e de I+D na contorna eco-
nómica e social máis directa, aquela existe, está aí, e é 
doadamente comprobábel. De feito, é todo un mundo 
e afecta a todos os niveis. Os novos obxectivos de Gra-
diant (co novo director David Vázquez Cortizo collendo 
as rendas do centro vigués) terán ampla repercusión, 
máis alá de Gradiant, si ou si. Será, máis que un cambio 
de rumbo, unha ampliación de horizontes, coma se 
Gradiant quixera ter visión de 360 graos no que a 

Europa e as empresas da nosa contorna se refire. 
Ao mesmo tempo, todo apunta a que o labor de 
Vázquez Cortizo complementará o traballo previo 
de Fernando Pérez-González e o seu equipo, un 
labor por certo máis que encomiábel, ampliándoo 
e dotándoo de vida extra en materia de transferen-
cia tecnolóxica e internacionalización. En Código 
Cero vimos nestes acontecementos unha nova 
informativa de amplo potencial de repercusión, 
de aí que decidíramos informar deles ben a fondo. 
En certa maneira, mentres lle fomos dando forma 
ao especial sobre os novos rumbos de Gradiant (o 

especial que ocupa as páxinas centrais desta revista), 
tivemos a impresión de ir asomándonos a unha xanela 
con vistas directas á construción do futuro tecnolóxico 
da nosa terra. 

Código Cero

Humor tecnolóxico de Henrique Neira

En Santiago a convocatoria xacobea 
ía deixando paso a un novo tipo de 
xuntanza, a dos poñentes, empresa-
rios, investigadores e simples asisten-
tes que acudirán á segunda edición 
de GaliciaTic, congreso que conseguiu 
nun ano o que moitos non conseguen 
nunca: que se lle teña en conta en 
España como exemplo a seguir de 
encontro serio, ben organizado e onde 
todo semella estar dirixido a estreita-
las relacións entre os sectores econó-
micos en torno ás Novas Tecnoloxías 
da Información (TIC).

GaliciaTic era o tema principal e de 
portada  daquel número 24 de hai 10 
anos de “Código Cero”. No programa 
deste encontro destacaban puntos 
fortes como os seminarios de Software 
libre-Open Source e Sinatura elec-
trónica e conferencias dalgúns dos 
congresistas de máis renome do eido 
internacional.

Lembrabamos tamén naquel 
número outro interesante encontro, 
o dos representantes do mundo da 
animación a nivel europeo no Cartoon 
Forum, unha xuntanza crucial para o 
noso país, no que se estaban a facer 
cada vez mellores películas e produtos 
de animación, dende “O soño dunha 
noite de San Xoán” ó “Ano da Carra-
cha”, pasando por “Mar Adentro”.

Cultura, revista, faladoiros, progra-
mas alternativos e de cine e música,  e 
un informativo local, comporían aquel 
proxecto que con ilusión iniciabamos 
por estas datas de hai xa dous lustros.

Como é habitual completabamos 
o número da revista coas seccións 
habituais, barlovento, opinión, xogos, 
PC práctico.... e agora como daquela 
seguimos acudindo á cita diaria cos 
nosos subscritores e mantemos o 
boletín do portal xa que a actualidade 
tecnolóxica non cesa. Lembren "co-
digocero.com" e "codigo.gal" siguen 
dia a día a información da I+D+i e da 
ciencia do noso pais. 
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GaliciaTic
Obradoiro de talento

“Party” en Ponteareas

debate e lecer

Cartoon Forum, capital Compostela

800 profesionais, factoría de proxectos

Amor en Internet

Ata que o chat nos separe     
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Síguenos en:

Unha das informacións 
máis importantes da tem-
pada, en materia de TIC 
en Galicia, é o fortalece-
mento de novos obxecti-
vos no centro tecnolóxico 
Gradiant.

facebook.com/codigocero @codigocero boletín diario de novas google + google currents



 O pasado 18 de setembro celebrouse 
en Santiago, na Facultade da Ciencias 

da Comunicación, unha xornada de traballo 
dirixida a amosar en parte a infinita listaxe 
de pegadas que os servizos e comunidades 
2.0 están a deixar na profesión de comuni-
cador. O encontro Xornalismo, Datos e Redes 
Sociais veu da man do Colexio Profesional de 
Enxeñaría en Informática de Galicia (CPEIG), 
en colaboración coa Axencia para a Moder-
nización Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA). O 
evento, no que participaron arredor 
dun cento de persoas (profesio-
nais da comunicación e das TIC e 
estudantes), foi inaugurado polo 
presidente do CPEIG, Fernando 
Suárez, e por Mar Pereira, respon-
sábel da dita axencia autonómica, 
que salientaron o rol que xogan 
os xornalistas como usuarios e, 
tamén, como comunicadores 
de tecnoloxías. Ao seu xuízo, a 
divulgación TIC tamén recae nas 
súas mans.

Logo da inauguración, as xor-
nadas enfiaron cara aos relatorios 
propiamente ditos, sendo a repor-
tuiteira Laura Camino a encargada 
de abrir camiño. Para comezar, 

falou das orixes e do desenvolvemento dun-
ha iniciativa de seu, Reportuiteo, xornalismo 
en 140 caracteres, que é un xeito de adaptar a 
comunicación diaria ao formato de brevida-
de e simplicidade de Twitter, e tamén a un 
tipo de consumidor de información xorna-
lística cada vez máis envorcado nas redes 
sociais, polo que do que se trata, tamén, é de 
ir tralos lectores que progresivamente foron 
abandonando as canles tradicionais (xornais, 
revistas en papel).

Outro dos relatores foi o enxeñeiro 
informático David Cabo, responsábel entre 
outras cousas de Dondevanmisimpuestos.
es. Cabo, formado profesionalmente en da-
tos abertos e acceso á información, ten unha 
ampla experiencia nas amplas posibilidades 
das novas tecnoloxías recentes para a mello-
ra dos procesos democráticos mundiais. Es-
tas posibilidades, dixo, baséanse sobre todo 
en usos específicos e en labores profesionais 
concretos. “Non se trata de que as tecno-

loxías vaian solucionar problemas 
administrativos ou democráticos, 
senón máis ben de reducir barreiras, 
ceibar atrancos e favorecer entre 
todos a consolidación de colectivos 
profesionais que velen por este 
camiño en positivo”. Segundo fixo 
saber, entre estas comunidades de 
profesionais atópanse sen dúbida os 
comunicadores e investigadores da 
información. Ao seu xuízo, os datos 
por si sós non din nada, precísanse 
xornalistas. E tamén informáticos, 
deseñadores e estatísticos. De feito, 
dixo, o xornalismo debe ser hoxe en 
día multidisciplinar, e non estar arte-
llado en compartimentos estancos 
sen relación entre si. 
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Os xornalistas convocados polo CPEIG animan aos 
comunicadores a formarse arreo en redes sociais

A Escola de Enxeñaría Industrial da Universidade de 
Vigo (Departamento de Enxeñaría de Sistemas de 

Automática) vai organizar os días vindeiros, do 3 ao 7 de 
novembro, a sexta edición das Xornadas sobre Tecnoloxías 
e Solucións para a Automatización Industrial (JAI 2014). 
As xornadas, que contarán co apoio de entidades como a 
Tecnópole (Parque Tecnolóxico de Galicia), desenvolverase 
no centro Centro Social AFundación de Vigo (Policarpo Sanz 
24-26), onde se dará acubillo, durante case unha semana, a 
empresas punteiras do sector da automatización industrial e a 
enxeñaría, a estudantes, a investigadores, a emprendedores e 
a colaboradores da Eurorrexión Galicia-Norte de Portugal e do 
ámbito iberoamericano.  

Os asistentes compartirán visións e experiencias acerca 
dos novos vieiros polos que discorre a automatización, as 

solucións de software máis avanzadas, as posibilidades de 
emprego do sector ou, tamén, as novas aplicacións tecnoló-
xicas (como por exemplo a incorporación das Google Glass 
e os drons na actividade industrial). Por enriba de todos os 
obxectivos, o que se busca coas JAI é favorecer o máximo 
achegamento entre os representantes do sector e os seus 
futuros integrantes (estudantes, licenciados e emprendedores 
á procura do seu sitio no tecido produtivo innovador e per-
tencentes á devandita Eurorrexión Galicia-Norte de Portugal e 
a toda Iberoamérica). Falamos de favorecer a inserción laboral 
no alumnado ligado a estas especialidades, ao tempo que se 
achegan, dende estas novas sesións das JAI, as máis impor-
tantes novidades tecnolóxicas sobre aquelas. 

Para máis información, cómpre visitar a web das xornadas, 
jai2014.uvigo.es. 

As JAI 2014 exporán en detalle as novas correntes da 
automatización industrial 

David Cabo nas xornadas do CPEIG
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 A Deputación de Lugo anunciou o 
xoves 11 de setembro a posta en 

marcha dunha convocatoria de cursos e 
obradoiros de balde sobre novas tecnoloxías 
para persoas de idade. Así o fixo saber o pre-
sidente do organismo provincial, José Ramón 
Gómez Besteiro, quen dixo que se trata dun 
total de 20 novas actividades formativas, 
incluíndo 13 cursos e sete obradoiros, e 
lanzados co obxectivo de ofrecer 232 horas 
de ensino e divulgación para arredor de 430 
persoas. O presidente tamén fixo fincapé en 
que se trata da terceira convocatoria destas 
características, integrándose nun programa 
de accións que até o de agora xa chegou a 
medio milleiro de veciños, botándolles unha 
man á hora de ampliar a súa marxe de comu-
nicación e interacción coa súa contorna e co 
mundo, cos seus amigos e tamén cos seus 
familiares. Esta programación, cofinanciada 
ao 80% por fondos europeos, está organiza-
da pola Fundación TIC no Centro de Innova-
ción Social InLugo, e cumpre co obxectivo de 
“promover o uso as novas tecnoloxías entre 
lucenses de todas as idades, os maiores da 
provincia neste caso en particular, os cales 
teñen manifestado ata o de agora un enorme 
interese esta formación que lles permite 
aprender, por exemplo, a empregar as redes 

  Emprendedores e investidores teñen unha cita até o 12 de 
outubro na quinta edición dun encontro que chega baixo 

o nome de Clúster TIC Capital Network. Así, os profesionais que 
acubillen un proxecto ou idea de negocio baseado nas Tecnoloxías 
da Información e da Comunicación (TIC) e estean interesados en 
desenvolvela, poderán presentar a súa solicitude para participar 
nesta iniciativa. O obxectivo é apoiar a creación e o medre de em-
presas de base tecnolóxica en Galicia, así como facer máis doados 
os procesos de co-investimento mediante a atracción de investido-
res privados que complementen os mecanismos públicos de apoio 
ao emprendemento.

A selección de proxectos para Clúster TIC Capital Network basearase na busca de startups tecnolóxicas innovadoras, teñan ou non 
produto no mercado, e que se atopen nunha fase temperá de desenvolvemento, ou que precisen dunha ampliación de capital para 
despegar de maneira definitiva. 

Os proxectos inscritos pasarán un proceso de selección tras o cal os considerados máis axeitados serán presentados a un grupo de 
investidores especializados en TIC, entre os que se atoparán importantes fondos de capital risco e business angels. Este foro terá lugar en 
novembro. A inscrición de proxectos debe realizarse a través da web do Clúster TIC, clustertic.gal. 

Cómpre dicir que este encontro entre emprendedores e investidores do Clúster TIC Galicia chega á súa quinta edición logo dun proce-
so de crecemento no que a iniciativa se foi consolidando como o evento de investimento especializado en TIC de referencia na comuni-
dade autónoma. A edición 2013 saldouse cun récord de participantes, cun total de 35 investidores, entre entidades públicas e privadas 
de toda España, que tiveron a ocasión de coñecer 15 proxectos de negocio da man dos seus promotores. 
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sociais, buscar información en Internet e 
comunicarse con familiares e amigos con 
facilidade e rapidez”, informou o titular do 
organismo lucense. Os 13 cursos dispoñíbeis 
son os que citamos de seguido: Atréveste con 
Internet? Axudámosche; Manéxate coas novas 
tecnoloxías. Coñece o teu ordenador; Manéxate 
coas novas tecnoloxías. Coñece a túa tablet; O 
carteiro en Internet. Que é o correo electrónico?; 
Organízate co teu móbil; Avanza e coñece o 
que podes facer co teu smartphone; Descobre 
aínda máis o teu smartphone; Arquiva e retoca 
as tuas fotografías co ordenador/tablet; Que 
son as redes sociais? Descobre Facebook; Que 
queres ver e aprender en Internet? En Youtube 
atoparalo; Aproveitando e descubrindo ideas 
coas imaxes das redes sociais; Copia e xestiona 
os teus arquivos e Escribe no ordenador empre-
gando un editor de texto. 

E por outra banda, os 7 obradoiros son os 
seguintes: Obradoiro: Ximnasia mental coa ta-
blet; Obradoiro: Mantemos en forma o cerebro 
coa Wii; Obradoiro: Exercicio mental co ordena-
dor; Obradoiro: Movémonos e pensamos coa 
Xbox; Obradoiro: Xogamos co corpo; Obradoiro 
de televisión e Obradoiro de radio.

Respecto aos dous últimos obradoiros, o 
de televisión e o radio, dicir que constitúen 
unha das grandes novidades desta nova 
achega formativa. Tamén son unha innova-
ción as titorías personalizadas coas que os 
participantes poderán resolver todas as súas 
dúbidas e aproveitar ó máximo a experiencia.  
O prazo de solicitudes para a nova convoca-
toria, que ofrece 429 prazas e  máis de 230 
horas de formación, ábrese este venres. A 
inscrición e máis información sobre datas 
e horarios está en deputacionlugo.gal ou a 
través do teléfono 982 225 186. A matrícula é 
de balde. 

O Clúster TIC pon en marcha a 
quinta edición do encontro entre 
emprendedores e investidores

A Deputación de Lugo 
achega 20 novas accións de 
formación TIC para maiores



Número 133 | 7Código Cero

 O vindeiro 22 de setem-
bro vaise pór en marcha 

na nosa terra unha iniciativa 
de formación e divulgación 
para fortalecer a parte do noso 
currículo que máis relación ten 
coas novas tecnoloxías da infor-
mación. Trátase de Faite Dixit@l, un itinerario de capacitación tecnoló-
xica orientado a ofrecer aos participantes ferramentas e coñecementos 
que favorezan a empregabilidade, o emprendemento e a adquisición 
de coñecementos e competencias TIC. Detrás deste programa atópase 
a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA) en 
colaboración con Academia Postal e Fundetec. 

A iniciativa, na que pode participar calquera (a inscrición ábrese o 5 de 
setembro nas aulas CeMIT e na web desta rede, cemit.xunta.es), abran-
gue máis de 160 actividades de balde ata o mes de decembro. Segundo 
explica AMTEGA, superaríanse as 500 horas de duración.

O programa foi presentado a finais de agosto pola directora da Axen-
cia, Mar Pereira, o coordinador de proxectos de Academia Postal, Miguel 
Caneda e a xerente de proxectos de Fundetec, Lourdes Iglesias. Segundo 
fixeron saber, o itinerario ofrece como actividades centrais bloques te-
máticos sobre a configuración de dispositivos móbiles e a programación 
de aplicacións; sobre ferramentas web 2.0 para o desenvolvemento de 
contidos especializados no eido da Sociedade da Información e  sobre 
estratexias de publicidade e mercadotecnia en liña e a súa aplicación no 
eido do comercio electrónico e de vendas por Internet. 

Cada unha destas actividades terá unha duración entre 25 e 30 horas, 
repartidas en sesións diarias de 4 horas a través do sistema de videocon-
ferencia do que dispoñen as aulas CeMIT, e que contarán con edicións 
de mañá ou tarde para favorecer a asistencia dos interesados. 

 A operadora galega Ocean´s arrancou setembro con novas ofer-
tas para quen queira sacarlle o máximo partido á telefonía á volta 

do verán e un prezo interesante. Máis polo miúdo, trátase da posibili-
dade de levarmos unha liña móbil de balde, optemos por unha tarifa 
móbil para particulares, por un produto de converxencia para cliente 
residencial ou por unha das tarifas móbiles para empresa. A posibilida-
de tamén se achega a quen se decante por unha das modalidades de 
Ocean´s Engloba. Do que se trata, en definitiva, é de que se contratamos 
calquera destas opción, levaremos unha liña móbil cen por cen de balde 
durante un ano, informa a compañía galega. A oferta é válida até o 30 de 
setembro. 
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Será no vindeiro mes de outubro, en concreto o 
día 10, cando o Colexio Profesional de Enxeña-

ría Técnica Informática de Galicia (CPETIG) revise polo 
miúdo os retos da xustiza perante a sociedade 2.0 
nun encontro que terá lugar na compostelá Cidade 
da Cultura (Edificio CINC), estamos a falar da IV Xor-
nada de Informática Xudicial e Delitos Informáticos. 
Cómpre dicir que esta actividade conta co patrocinio 
da Xunta de Galicia, a través da Axencia para a Mo-
dernización Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA). Baixo o 
epígrafe A xustiza ante a sociedade 2.0. Móbiles, nube, 
redes sociais e Big Data” nesta nova edición o CPETIG 
quere continuar contribuíndo a incrementar a eficien-
cia da administración xudicial, amosando aos xuristas 
os beneficios da achega e uso das novas ferramentas 
electrónicas no proceso xudicial e informando sobre 
os avances en materia probatoria.

E a quen vai encamiñada esta xornada? Pois a 
xuíces, maxistrados, secretarios xudiciais, fiscais, 
avogados e xuristas en xeral, amais de enxeñeiros en 
informática. Para os interesados, sinalar que o formu-
lario de inscrición está xa dispoñíbel no microsite do 
evento xornadaxudicial.cpetig.org.

Quen asistirá a esta xuntanza? Baixo a dirección 
técnica do avogado Víctor Salgado, a xornada contará 
coa participación de: Eloy Velasco -xuíz da Audiencia 
Nacional- quen falará do novo escenario xurídico-pro-
batorio ante a ilegalización da directiva europea de 
conservación de datos. O evento tamén traerá á nosa 
terra ao responsábel da conta de Twitter da Policía 
Nacional (@policia), Carlos Fernández, quen exporá o 
seu traballo de divulgación e prevención en materia 
de menores e redes sociais. Outro asistente será Raúl 
Siles, un dos principais expertos do mundo en seguri-
dade en redes informáticas, analizará a inseguridade 
á que nos enfrontamos os usuarios de dispositivos 
móbiles e novas tecnoloxías. Abrirá a xornada Jorge 
Campanillas, avogado especialista en dereito das TIC 
que tratará sobre Big Data, o dereito á privacidade 
e a proba electrónica. Jorge Martín, como inspector 
xefe da Comisaría Xeral da Policía Científica, relatará o 
labor forense da Policía Xudicial ante a nube e os dis-
positivos móbiles, mentres Julián Valero-Torrijos, pro-
fesor de Dereito Administrativo, abranguerá o marco 
normativo da Lei de Xustiza Electrónica. Asemade, un 
representante do Centro Europeo contra o Cibercrime 
(EC3) da Europol falará sobre a ciberdefensa perante 
as novas ciberameazas. 

O CPETIG ultima os preparativos 
da cuarta Xornada de 
Informática Xudicial

O programa de 
capacitación tecnolóxica 
Faite Dixit@l 
abrangue máis de 160 
actividades

Ocean´s achega en setembro 
unha liña móbil de balde
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 A iniciativa Coruña Smart City (smartcoruna.es), que se nada 
cambia estará operativa ao 80% a comezos de 2015, vén de 

lanzar unha serie de achegas audiovisuais que buscan amosar e 
visualizar ao máximo o que se consegue (a nivel de cidadáns de a pé) 
vivindo unha cidade intelixente. Lembrar que este (o de converter 
A Coruña nunha Smart City) é o principal obxectivo do proxecto. 
Volvendo ás achegas audiovisuais, dicir que se engloban en Historias 
Smart, e son un conxunto de vídeos con cinco personaxes diferentes 
que relatan as vantaxes de residir nunha urbe conectada, incidindo 
en cuestións como a mellora na calidade de vida e no incremento de 
oportunidades de negocio. 

No primeiro dos vídeos, para facérmonos unha idea do seu miolo, 
cóntasenos a historia de Carme, unha nai traballadora que regresa á 
cidade despois dunha longa xornada de traballo e de camiño a casa, 
no taxi, decide tirar proveito das ferramentas de Coruña Smart City 
para levar a cabo as xestións pendentes do día, todo con axuda da 
súa tablet e nuns poucos minutos. Nesta primeira historia, informan 
os responsábeis da iniciativa (o Concello da Coruña e unha serie de 
empresas do sector TIC) reflíctese “o aforro de tempo que supón po-
der realizar xestións administrativas a través dos dispositivos móbiles 
mellorando a calidade de vida dos cidadáns, principal obxectivo de 
Coruña Smart City”.

Os vídeos están dispoñíbeis na páxina de Coruña Smart City, en 
Twitter, no Facebook de seu e na canle Smart Coruna en YouTube.

Como dixemos ao comezo deste artigo reflectindo as previsións do 
Concello, o proxecto xa está nun plano avanzado de desenvolvemen-
to. De feito, arestora o 80% do mesmo está adxudicado e 10 dos 14 

 O Pleno da Unidade de Muller e Ciencia designou á catedrática de Enxe-
ñería de Telecomunicación Carmen García Mateo como nova galardoada 

co Premio María Josefa Wonenburger, galardón creado pola Xunta no ano 2006 
para resaltar as traxectorias relevantes de mulleres nos eidos das ciencias e da 
tecnoloxía, un compromiso asumido por parte do Goberno galego dende a 
Secretaria Xeral da Igualdade. Dende a súa creación, foron merecedoras deste 
recoñecemento mulleres que dedican a súa vida profesional a algún eido espe-
cífico da ciencia ou da tecnoloxía.

A premiada deste ano, Carmen García Mateo, é catedrática de Teoría do Sinal 
e Comunicacións na Universidade de Vigo. Licenciouse no ano 1987 na Universi-
dade Politécnica de Madrid e doutorouse en 1993 cunha tese sobre Técnicas de 
Representación do Espectro en Codificación de Voz e Baixa Velocidade.

Desde principios dos anos noventa traballa como profesora titular na Escola 
de Enxeñería de Telecomunicación, na Universidade de Vigo, onde tamén ten 
desenrolado o cargo de vicerreitora de Titulacións e Converxencia Europea, 
entre os anos 2006 e 2010. 

A enxeñeira Carmen García Mateo recibirá o Premio María Josefa Wonenburger

proxectos piloto xa están en fase de desenvolvemento e execución. 
“Os pilotos de mellora enerxética na ETAP da Telva e optimización 
do tráfico en tempo real están en fase de adxudicación, e finalmente 
os dous restantes están a piques de saír a licitación”, engaden fontes 
do goberno local, que nos lembra que a iniciativa “naceu  co fin de 
deseñar un novo modelo de cidade, empregando as novas tecno-
loxías para responder desde a administración á demanda crecente de 
eficiencia, desenvolvemento sustentable, calidade de vida e xestión 
dos seus recursos”. 

Coruña Smart City explica en que consiste ser habitante 
dunha cidade intelixente
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 En cuestión de telefonía e atención 
ao consumidor, semella que vale moi 

ben o de “menos é máis”. Isto vén a conto 
porque de novo os estudos feitos sobre 
satisfacción dos usuarios de telefonía móbil 
respecto das empresas feitos pola OCU 
(Organización de Consumidores e Usua-
rios) apuntan a que semella que estamos 
máis a gusto con compañías pequenas. En 
parte porque non teñen a capacidade ou o 
interese de externalizar servizos de atención 
(mitigando ou atenuando a súa resposta) 
en parte porque hai menos distancia (física 

e comunicacional) entre quen recibe a cha-
mada e a persoa que pode remediar o noso 
problema. Dito doutro xeito: nas empresas 
pequenas hai que pórse as pilas contra a 
competencia das grandes, e os deberes co-
mezan sempre tendo ao cliente contento. O 
estudo da OCU, feito sobre a base de 13.000 
enquisas, sitúa como peor cualificadas a 
Orange, Vodafone e Movistar, e como as 
mellor valoradas á galega R, Euskaltel e Tele-
cable. A este último grupo cómpre engadir 
ás compañías sen rede de seu, Pepephone, 
MásMóvil e Simyo, amais de Ono. 

O informe acompáñase do seguinte dato 
a ter en conta: malia a mala nota que lle 
damos a moitas empresas, non hai unha ten-
dencia xeral a trocarmos de compañía. Por 
certo que as firmas mellor vistas, de todas as 
devanditas, son as tres operadoras móbiles 
virtuais: Pepephone (85 sobre 100 puntos), 
Simyo (77) e Masmovil (76), seguidos de R 
e Eroskimovil (75) e Tuenti (74). Logo veñen 
Ono (71), Amena e Yoigo (70) e, despois, 
Movistar (67), Vodafone (64), Jazztel (63) e 
Orange (62). R acada as súas mellores cuali-
ficacións en atención ao cliente (81 puntos) 
e cobertura de voz (79). Porén, cae un pouco 
en Internet no móbil, situándose nun 67. Por 
outra banda, sitúase como a primeira da 
clasificación en materia de telefonía fixa (87 
puntos sobre 100). 
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Os operadores virtuais e 
autonómicos, os mellor valorados

  Vodafone España vén de anunciar o lanzamento ao mercado do 
LTE Avanzado (LTE-A), un servizo que permitirá velocidades de 

até 300 Mbps en descarga, duplicando a capacidade de transmisión de 
datos na rede 4G. Cómpre dicir que o dito LTE-A estará dispoñíbel en ou-
tubro nas cidades de Madrid, Barcelona e Valencia chegando paseniño 
ao resto de puntos xeográficos. Asemade, Vodafone vén de incorporar 
na súa rede a tecnoloxía Voz sobre LTE (VoLTE) -dispoñíbel nos vindeiros 
meses- e está a realizar probas en distintos puntos da xeografía españo-
la. 

Voz sobre LTE permite gozar de chamadas de voz en Alta Definición 
(HD Voice) con tempos de establecemento inferiores a un segundo, dando a posibilidade de acceder 
a servizos avanzados e interoperábeis que fan máis doada a comunicación multimedia e a colabora-
ción ao mesmo tempo que se realiza a chamada de voz. Deste xeito, pódense empregar servizos de 
videochamada, mensaxería instantánea, vídeo streaming HD ou navegación 4G durante a chamada.

E indo ao miolo desta nova, a que nos referimos con iso de LTE Avanzado? Pois estamos perante 
a evolución da tecnoloxía LTE ao 4G que na súa primeira fase permite aumentar o ancho de banda 
de LTE para achegar velocidades de até 300 Mbps en descarga de datos e que sitúan á operadora na 
vangarda tecnolóxica nas redes móbiles de cuarta xeración a nivel mundial. 

  O Concello de Pontevedra, a Universidade de Vigo, a Cámara de 
Comercio e o Consorcio Zona Franca de Vigo son os principais 

impulsores dun proxecto que se estreará a mediados de 2015 e que estará 
directamente ligado aos eixes temáticos do campus pontevedrés. É dicir, 
arte, comunicación e creatividade; deporte, saúde e benestar; educación, 
innovación social e xestión, contorna e natureza. O proxecto en cuestión, 
como dixemos recentemente, coñécese como CREA S2i, e é un viveiro de 
empresas vinculado ao Campus Crea, con sede futura na rúa A Barca. Para 
a súa materialización, o Concello cede un solar municipal de 850 metros 
cadrados. Do financiamento, que roldaría o millón de euros, encargarase a 
Cámara de Comercio, a través de fondos europeos Incyde e a Zona Franca. A 
explotación e xestión do viveiro correrá a cargo da Universidade e a Cámara. 
O obxectivo é que este emprazamento acolla unhas 20 iniciativas empresa-
riais que terán acceso a unha serie de servizos que van alén da creación de 
espazos para emprendedores e que incluirían toda unha serie de programas 
de mentoring e aceleración, unha carteira de investidores ou mesmo un 
centro de negocios. Do espazo en cuestión poderán gozar tanto o alumna-
do coma os docentes e investigadores do campus, converténdose ao tempo 
nun propulsor do desenvolvemento económico da cidade. 

Chega o LTE Avanzado da man de Vodafone

CREA S2i acollerá unhas vinte empresas 
innovadoras no Campus de Pontevedra
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O  
pasado mércores 3 
de setembro presen-
táronse en Santiago 
os resultados dunha 
investigación sobre 

os hábitos tecnolóxicos, a nivel galego, dos 
nosos rapaces e rapazas de Secundaria. O 
informe foi elaborado a raíz da colaboración 
entre a Consellería de Cultura e Educación, 
a Axencia para a Modernización Tecnolóxica 
de Galicia (AMTEGA), o Valedor do Pobo e a 
Universidade de Santiago. O seu obxectivo 
de saída foi o de “afondar nos programas de 
prevención de riscos no uso das novas tec-
noloxías por parte da mocidade”. No estudo 
participaron un total de 255 centros de ensi-
no de toda Galicia e máis de 44.000 estudan-
tes de entre 12 de 17 anos. Faise saber nel 
que preto dun terzo dos rapaces contactaron 
con descoñecidos a través da Rede.

Segundo fixeron saber os representantes 
dos ditos departamentos e entidades, é “cru-
cial formar a orientadores e persoal docente 
no uso racional e responsábel da Internet e 
as TIC entre os adolescentes”. 

Así se expresou precisamente o conselleiro 
de Cultura e Educación, Xesús Vázquez, para 
quen o feito de que máis do 71 por cento dos 
alumnos da ESO empreguen Internet a diario 
e que o 93 por cento dos mesmos estea 
rexistrado nalgunha rede social, ou que un 
de cada tres adolescentes dispoñan do seu 
primeiro móbil antes dos 11 anos “son datos 
de abondo importantes para convidarnos a 
reflexionar e comprometernos todos, admi-
nistracións, educadores e familias”. 

No estudo constátase, entre outras cousas, 
que o 31,4 por cento dos enquisados contac-
taron con descoñecidos a través da Internet 
e o 8,9 por cento sentíronse algunha vez 
ameazados ou humillados a través das redes 
sociais, mentres que nun 6,8 por cento de 
casos foron eles os que ameazaron a outros. 

Polo que respecta á intervención da direc-
tora da AMTEGA, Mar Pereira, fixo saber que 
a prevención, baseada na información e na 
educación, “é a clave para evitar a prolifera-
ción destes casos e para que os adolescentes 
saiban como actuar ante unha situación des-
te tipo”. Pereira dixo tamén que “a Adminis-
tración pública é consciente de que a forma 
de abordar esta problemática é en colabora-
ción con todos os axentes implicados, educa-
dores, pais, nais, menores e profesionais do 
ámbito tecnolóxico”. A directora de AMTEGA 
quixo lembrar que semellante filosofía é 
a que alenta as iniciativas de divulgación 
desenvolvidas en colaboración cos colexios 
profesionais de enxeñeiros en informática e 
enxeñeiros técnicos en informática (CPEIG e 
CPETIG), iniciativas como Navega con Rum-
bo, ou o acordo asinado este ano co Centro 
de Seguridade en Internet ‘Protégeles’ para 
realizar diferentes actuacións que fomenten 
o uso seguro e responsábel das TIC.

Case un terzo dos adolescentes galegos terían 
contactado con descoñecidos pola vía da 
Internet

go, o traballo amosado inclúe datos referidos 
a determinadas prácticas que poderían ser 
“consideradas de risco ou potencialmente 
perigosas” e que, nalgúns casos, chegan 
incluso a constituír motivo de delito, como 
podería ser o ciberacoso, o sexting e a sextor-
sión. En palabras do reitor, “chama a atención 
que un 4% dos enquisados admitiron ter 
practicado sexting (envío de fotos ou vídeos 
de contido erótico ou sexual por medio de 
Internet) e máis do 31% recoñeceu ter con-
tactado con descoñecidos no ciberespacio e 
nun de cada tres casos quedaron fisicamente 
coa persoa estraña”.  

Os traballos resultantes, agora presentados 
en detalle, foron froito da colaboración do 
Valedor coa consellería de Cultura e Edu-
cación e AMTEGA e cos investigadores da 
Universidade de Santiago. Segundo reiterou 
o reitor, trátase da fonte de coñecemento 
máis ampla das realizadas até o de agora 
sobre os hábitos tecnolóxicos da mocidade. 
Paralelamente, púxose en marcha un modelo 
de captación de datos para obter “con fiabi-
lidade e rigor” resultados que permitan fixar 
índices reais de perigo relacionado coas TIC. 
A PSICOM da USC fíxose cargo de coordi-
nar e dirixir todas as partes implicadas no 
proxecto, asistir os técnicos de AMTEGA no 
deseño da sistema informático e da interface 
de recollida de datos e actualizar periodica-
mente o sistema de indicadores. 

Mocidade on line
Informe 

| Informe | HÁBITOS TECNOLÓXICOS DOS RAPACES |

Un uso “absolutamente xenerali-
zado”, sinala a USC

Entre os responsábeis da investigación 
atópase a Universidade de Santiago, a través 
da Unidade de Psicoloxía do Consumidor e 
Usuario (PSICOM). Segundo fixo saber o rei-
tor Juan Viaño na presentación celebrada na 
sede do Valedor do Pobo, os traballos amo-
sados permiten por vez primeira determinar 
con precisión os riscos que os adolescentes 
asumen na súa relación con Internet.

Tamén informou que o grupo PSICOM 
colaborou no desenvolvemento do estudo 
no deseño e posta en funcionamento dunha 
plataforma en liña para captar datos reais. 
Como dixemos, no proxecto participaron de 
maneira voluntaria máis de 44.000 adoles-
centes de 255 centros de ensino secundario 
de Galicia. Os resultados acadados permiten 
constatar que o uso de Internet entre os 
adolescentes galegos é un fenómeno “ab-
solutamente xeneralizado” (o 97,8% utilizan 
internet de maneira regular) cun 71,2% que 
se conecta todos os días e algo máis do 13% 
supera as cinco horas na mesma xornada. O 
mesmo pode dicirse das redes sociais –o 93% 
dos adolescentes está rexistrado nalgunha-, 
do teléfono móbil –a idade media de acceso 
ao primeiro móbil son os 11,12 anos– e de 
aplicacións de mensaxería instantánea como 
o Whatsapp –o 89,2% son usuarios.

Segundo explica a Universidade de Santia-
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Temos máis novidades sobre a 
andaina de Galicia Open Future 
(GOF), o proxecto impulsado por 
Telefónica e AMTEGA para dar for-
ma a un centro de crowdworking 

de novas empresas TIC emprazado na Cidade da 
Cultura de Santiago. Trátase de dúas grandes no-
vidades: unha xenérica, a posta en marcha oficial 
de GOF este mes de setembro, e outra específica: 
os nomes das iniciativas seleccionadas. Recordar 
que en xullo a operadora deu a coñecer que se 
acadaran máis de 130 candidaturas para parti-
cipar nesta palestra de empresas innovadoras, 
informando tamén de que da cifra final de 136 
iniciativas presentadas, seleccionáronse final-
mente 50 proxectos (a listaxe está dispoñíbel en 
formato pdf, a través de galicia.openfuture.org). 
Estes beneficiaranse dos servizos de apoio ofer-
tados polo programa e dun patrocinio inicial por 
parte da Axencia Galega de Innovación (GAIN) 
de 2.000 euros cada un.

Lembrar que Galicia Open Future pon a 
disposición de emprendedores o asesoramento, 
a formación e os recursos técnicos e financeiros 
precisos para pór en valor o desenvolvemento 
de iniciativas empresariais innovadoras. Os 
proxectos seleccionados participarán nos vin-
deiros meses nun plan de formación específico 
e de asesoramento para consolidar a súa idea 
e plan de emprendemento, que culminará coa 
futura selección dos tres mellores proxectos, os 
cales recibirán unha axuda por parte da GAIN 
de 25.000 euros. Así mesmo estes e os outros 
proxectos do programa poderán ter acceso a ou-
tros instrumentos financeiros da Xunta de Galicia 
para a súa consolidación.

Lembrar tamén que Galicia Open Future 
constitúe a gran iniciativa galega de Telefónica 
en 2014, unha palestra de proxectos tecnolóxi-
co-dixitais que permitirá aos seus integrantes 
traballar libremente cos profesionais que estean 
máis preto (na propia aceleradora) pero tamén 
con xente afín a milleiros de quilómetros de 
distancia. Galicia Open Future, unha iniciativa in-
serida no Pacto Dixital asinado entre unha ducia 
de empresas (entre as que se conta Telefónica) 
e AMTEGA, comeza a súa andaina (oficialmente) 
este mes de setembro. 

• 2DApp
• App G Iuris
• Audiobeesual
• Automatic Parallelization of Sequential Codes
• Avalingua
• Barkibu
• Bluscus
• Centro presupuestos de Obras y Servicios Multi 

Sectorial
• Creapp Cuentos
• Crops Signs - User friendly technology for crops 

status and evolution control
• Dam it!
• Deicom Retail
• Deskally
• Elijomisartistas
• Entránsito
• Eyedvisor
• Gameleon
• Garagapp
• Gestor de Competiciones y Actas Federativas
• HelpPark
• Imbolc IT & Ambiental Solutions
• Keyless Home
• Loom
• Miúdo
• Monet
• Mueve tu vida
• Muralshopping 3D - Sistema de exposición, 

impresión 3D on demand y venta de productos 
deslocalizados

• Parkapp
• Photoway, the way of your life!
• Plataforma de intercambio y comercio electrónico 

con Bitcoin
• Popcomp
• Print&Digital HANDYs
• Proyecto FX
• Readmusync
• RelEYEble
• Saborplace
• SEDAQUA Sistemas Ecológicos de Depuración de 

Aguas
• Servando
• Sistema de Gestión de Atención Temprana
• SITUM
• Stukers
• Torus: Aceleración de Aplicaciones Críticas en 

Entornos Corporativos
• Trendonme
• Ubiplay Mobile
• Vidahora
• VIRTUALPLANET360
• Wave Technologies
• Weadress
• WeKAb - Connecting Knowledge
• Weknow "Helping the world make better decisions"

Palestra operativa
Telefónica deu a coñecer os 50 
proxectos para Galicia Open Future, que 
comeza este mes a súa andaina

A maioría dos 50 proxectos 
seleccionados procede de 
Vigo e A Coruña, seguidas de 
Santiago de Compostela, e 
presentan diferentes graos de 
maduración (idea, prototipo, 
piloto, lanzamento, comerciali-
zación). Céntranse en sectores 
como o tecnolóxico aplicados 
a distintos ámbitos (marítimo-
pesqueiro, agricultura, ener-
xía), Cidades Intelixentes, lecer, 
cultura, saúde, educación e 
turismo, e algúns xurdiron en 
universidades e centros tecno-
lóxicos de Galicia. Telefónica 
salientou tamén a presenza 
de proxectos de dixitalización, 
comercio electrónico e aplica-
cións móbiles.

Segundo informou en xullo 
a operadora, “os emprende-
dores seleccionados recibirán 
asesoramento para que o seu 
proxecto gañe visibilidade, 
acceso a colaboradores que 
axuden a que as iniciativas 
evolucionen e as ferramentas 
para validar o funcionamento 
dos seus proxectos con clien-
tes reais”. Poderán traballar na 
sede de Galicia Open Future, 
situada no edificio Gaiás de 
Santiago de Compostela, e 
tamén a través da platafor-
ma web openfuture.org. O 
período da estancia será de 
seis meses, ampliábeis a un 
máximo dun ano. 

Proxectos seleccionados

| Telefónica | GALICIA OPEN FUTURE |

Mocidade on line
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Semella que os libros dixitais 
van estar este curso máis 
preto do noso alumna-
do ou, mellor dito, máis 
dispoñíbeis. En total, até 

84 centros educativos galegos inician a súa 
actividade este día 10 de setembro (o curso 
2014-2015) con conexión directa á platafor-
ma de contidos dixitais da Xunta. Segundo 
informa a Axencia para a Modernización 
Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA), responsábel 
da dita contorna virtual de aprendizaxe, esta 
vai ofrecer contidos curriculares dixitais e 
de balde a máis de 2.300 alumnos de quinto 
de primaria, que serán accesíbeis tamén sen 
necesidade de conexión.

Trátase do primeiro chanzo de E-DIXGAL, 
unha iniciativa abeirada ao Proxecto Abalar da 
Consellería de Cultura e Educación e AMTEGA. 
Con esta iniciativa quérese abranguer en tres 
anos 22.500 alumnos de quinto e sexto de pri-
maria e primeiro e segundo da ESO. Segundo 
informa a axencia, “o investimento total é de 
preto de 2 millóns de euros e suporá un aforro 
total de 4,5 millóns de euros para a Adminis-
tración autonómica e as familias”.

Lembrar que para a materialización da 
plataforma e para o subministro de contidos 
iniciouse un concurso público que finalmente 
foi gañado polas firmas Iecisa, Altia, Coremain 
e Netex. A plataforma fornece, nesta primeira 
fase, contidos curriculares para quinto de pri-
maria de dous provedores, a editorial EDEBÉ e 
a empresa de contidos dixitais Netex.

O proxecto foi presentado en todo detalle o 
pasado venres 5 de setembro, perante directo-
res e coordinadores tecnolóxicos dos centros 
implicados e perante os asesores de Abalar, 
por parte de Xesús Vázquez e Mar Pereira, res-
ponsábeis de Educación e Cultura e AMTEGA, 
respectivamente. Vázquez salientou “a boa 
acollida da iniciativa” e engadiu que foron 90 
as solicitudes recibidas na Consellería, nunha 
convocatoria que, dixo, “foi un éxito entre os 
centros públicos, que representan o 90% dos 
proxectos presentados, sendo un de cada tres 
centros públicos Abalar de primaria beneficia-
rios do proxecto”.  

Asemade, tamén fixo saber que os profeso-
res implicados dos devanditos 84 centros son 
preto de 600. En virtude do proxecto, engadiu, 
poderán elaborar “a súa propia mochila dixital” 
escollendo, a través da plataforma dixital, os 
contidos formativos dos dous provedores 
que participan na iniciativa, coa posibilidade 
de combinar unidades de ambos para unha 
mesma materia. No acto tamén se fixo saber 
que os profesores poderán acceder dende esta 
contorna virtual aos máis de 2.000 recursos 
educativos do espazoAbalar. Tamén se habili-
tará conexión co Punto Neutro do Ministerio 
de Educación para posibilitar o acceso a conti-
dos de pago de empresas editoras. 

Pola súa parte, o alumnado poderá facer uso 
da plataforma “de modo equivalente ao do 

A iniciativa E-DIXGAL leva os libros dixitais a 
máis de 2.300 alumnos de quinto de primaria

Xanela directa ao 
ensino do futuro

docente, aínda que as opcións que verá son as ex-
clusivas do seu perfil”, explicaron Vázquez e Pereira. 
Deste xeito, as rapazas e os rapaces accederán 
ao itinerario formativo que lles asigne o profesor 
e poderán visualizar o calendario de contidos e 
actividades propio. O equipo básico de acceso á 
plataforma por parte do alumno é o netbook de 
Abalar que se lle asigna desde o inicio de curso.  

Segundo engadiron, o proceso de implantación 
desta iniciativa implica a formación do profesorado 
e do alumnado, que desde o luns 9 de setembro 
teñen á súa disposición na propia plataforma 
cursos de teleformación orientados a cada un dos 
perfiles sobre o uso e vantaxes da plataforma. 
Tamén as familias contan con información sobre 
a iniciativa na web de educación, edu.xunta.es e 
no espazoAbalar, punto de encontro na rede para 
a comunidade dos centros Abalar. Ademais, para 
solucionar incidencias da plataforma docentes 
e familias dos centros implicados disporán dun 
equipo de soporte específico dentro da Unidade 
de Atención a Centros (UAC), con atención 
continuada de luns a venres de 8 a 20 horas a 
través do teléfono 881 99 77 01 e da conta de 
correo uac@edu.xunta.es. Os docentes terán ao 
alcance da man asistencia presencial no propio 
centro a través da rede de asesores Abalar e dos 
coordinadores TIC de cada centro. 

Proxecto Abalar
A entrada en funcionamen-

to da plataforma de aprendi-
zaxe virtual é un paso máis no 
desenvolvemento do Proxecto 
Abalar, que se iniciaba no cur-
so 2010/2011 en 297 centros 
co obxectivo de transformar as 
aulas tradicionais en dixitais e 
mellorar a calidade do sistema 
educativo galega grazas a 
integración das TIC e coa impli-
cación de toda a comunidade 
educativa. No curso 2013/2014 
Abalar chegou a 2.360 aulas 
de  531 centros, beneficiando 
a 51.000 alumnos de 5º e 6º de 
Primaria e 1º e 2º da ESO.  
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O 
Centro Demostrador TIC da AMTEGA 
amplía a súa carteira de servizos para 
que PEME e autónomos poidan acceder 
máis facilmente á oferta tecnolóxica 
que existe no mercado, tal e como 

explicou o pasado 28 de agosto a directora da AMTEGA, Mar 
Pereira, nunha presentación na que tamén interviñeron o 
presidente do Clúster TIC, Antonio Rodríguez del Corral, e o 
presidente de FEAGA, Francisco Javier Pérez Bello. O Servizo de 
Consultas TIC, o Servizo CDTIC Virtual e o Servizo de Streaming 
son as actuacións que dende finais do mes pasado entran a 
formar parte da carteira que desenvolve o Centro desde hai 
tres anos para unir a oferta TIC e a demanda dos restantes 
sectores empresariais galegos.

O primeiro destes novos servizos, o de Consultas TIC, ten 
como obxectivo resolver dúbidas ou cuestións vinculadas a 
solucións tecnolóxicas dispoñibles para PEME e profesionais 
autónomos. O funcionamento é sinxelo, xa que simplemente 
cómpre cubrir o formulario habilitado na páxina web do Cen-
tro (cdtic.xunta.es). Unha vez recibida a consulta, o CDTIC tra-
ballará na súa resolución e enviaralle unha resposta nun prazo 
máximo de 96 horas. Nestas respostas incluiranse, sempre 
que sexa posíbel e existan alternativas de calidade, referencias 
a solucións libres que cubran as necesidades expostas pola 
empresa ou profesional autónomo.

O Servizo CDTIC Virtual ofreceralles ás empresas e persoas 
usuarias a posibilidade de analizar e probar solucións empre-
sarias libres que están aloxadas na nube. Deste xeito poderán 
coñecer e avaliar a utilidade e adecuación ás súas necesidades 
de solucións tecnolóxicas dispoñíbeis para o seu sector. Para 
empregar o servizo só é preciso solicitalo na web do Centro e 
tras verificar a súa petición habilitaráselle un período de proba.

As vantaxes desde servizo para a empresa son que propor-
ciona unha infraestrutura para probalo sen necesidade de que 
a empresa dispoña da mesma; así como permitir aforrar tem-
po dun administrador de sistemas e recursos informáticos. O 
servizo arrinca coa ferramenta Owncloud, unha solución libre 
que permite dispor dun acubillo de almacenamento e com-
partición segura de ficheiros na nube destinada principalmen-
te a PEME e profesionais autónomos. Trátase dunha alternativa 
aberta a outras solucións privativas presentes no mercado.

Ao fío disto, o CDTIC engade que a previsión é ir incorporan-
do progresivamente aplicacións dispoñíbeis baseadas en soft-
ware libre para que as persoas usuarias poidan experimentalas 
de maneira doada. A seguinte solución que se ofrecerá será 
Xeshostal que permite a xestión en liña (a través de Internet) 
de establecementos hostaleiros, que foi liberada o ano pasado 
pola AMTEGA en colaboración coa Axencia de Turismo. A apli-
cación é unha ferramenta pioneira de xestión e de intercambio 
de datos. Por último, o Servizo Streaming está deseñado para 
as persoas que queiran asistir ás actividades levadas a cabo 
polo CDTIC, pero que non teñen a posibilidade de desprazar-
se ata as súas instalacións. Simplemente cun dispositivo con 
conexión a Internet, quen estea interesado poderá seguir os 
actos desde calquera localización.

Obxectivo a proximidade
O Centro Demostrador TIC incorpora novos servizos para       
achegar a tecnoloxía aos sectores produtivos

Xanela directa ao 
ensino do futuro

A directora da AMTEGA fixo tamén balance dos principais logros 
acadados nos tres anos de funcionamento do CDTIC. Así, destacou 
que dende a súa posta en marcha, en xullo de 2011, este centro 
“cumpriu o seu maior reto servir de escaparate tecnolóxico de 
Galicia, fomentando a interrelación entre a oferta do sector TIC e 
as empresas galegas”.

Engadiu que o CDTIC organizou xa máis de cen actividades nas 
que participaron arredor de cen empresas TIC colaboradoras e 
máis de mil empresas asistentes. En total, impartíronse máis de 
300 horas de formación TIC altamente especializada cun nivel de 
satisfacción entre as empresas moi elevado.

Entre os beneficios percibidos polo sector empresarial, salientou 
“que o 45 % das empresas tecnolóxicas que presentaron solucións 
TIC no centro recibiu peticións de orzamento e o 26 % pechou, 
polo menos, un contrato”. Por outra banda, dixo, “entre as empre-
sas demandantes que asistiron ao CDTIC, o 90 % accedeu a prove-
dores e solucións TIC que non coñecía ata o seu paso polo centro 
e o 67 % afirma ter interese por implantar este tipo de solucións”.

Ao devandito, Pereira engadiu a posta en marcha servizos 
como o Mapa de Capacidades Tecnolóxicas de Galicia, o MapaTIC.
gal, plataforma web do Centro de mostrador TIC que dispón dun 
directorio categorizado de empresas, produtos e servizos tecno-
lóxicos. 

Pola súa banda, Antonio Rodríguez del Corral, presidente do 
Clúster TIC Galicia, fixo fincapé no papel do CDTIC “como ferra-
menta para facer chegar ás PEME produtos tecnolóxicos des-
envolvidos polo sector TIC galego que contribúen á mellora da 
competitividade”. O presidente de FEAGA, Francisco Javier Pérez 
Bello, indicou que o achegamento das ferramentas TIC aos autó-
nomos e PEME é fundamental para aumentar a produtividade e a 
competitividade de este sector tan importante e tan necesitado 
das mesmas. 



Antonio Rodríguez del Corral, Mar Pereira e Franciso Javier Pérez 
facendo reconto do acadado polo CDTIC
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Unha das grandes vantaxes das novas 
tecnoloxías é a capacidade de 
permitirnos estar nos lugares máis 
afastados sen estarmos alí. Ou sexa, 
estarmos neses recantos case literal-

mente. A vantaxe en cuestión aínda é máis sa-
lientábel se falamos de grandes acontecemen-
tos que moitos de nós nunca veríamos se non 
fose polas TIC. Por exemplo, as auroras boreais. 
Uns impresionantes fenómenos naturais que 
como saberemos só se poden observar dende 
as rexións polares e que en virtude de recursos 
achegados polo Centro de Supercomputación 
de Galicia puideron ser contemplados os días 
pasados dende a Rede (en directo dende o 
fogar) a través dunha iniciativa de divulga-
ción científica abeirada no proxecto europeo 
GLORIA (Global Robotic-telescopes Intelligent 
Array, Rede Global de Telescopios Robóticos) 
e impulsada polo Instituto de Astrofísica de 
Canarias (IAC). 

A proposta, desenvolvida a finais de agosto, 
permitiu compartir imaxes e actividades edu-
cativas para os estudantes. O valor da experien-
cia foi ben destacábel, non só porque se aproxi-
mou o afastado, senón polo abraiantes que son 
en si mesmos estes fenómenos (cortinas de luz 
cambiantes e de diferentes tonalidades).  
Entre as institucións que colaboraron na 
retransmisión, amais do CESGA, atopáronse 
o Exército de Terra do Mando de Canarias 
(que despregou o sistema de satélites para as 
comunicacións en Grenlandia) e os centros de 
supercomputación CETA e CSUC, que xunto co 
centro galego replicaron o portal da retrans-
misión. Tamén achegou o seu apoio e máxima 
colaboración a Fundación Española para a 
Ciencia e a Tecnoloxía FECYT. 

O feito de ter elixido esta época do ano para 
permitir a contemplación en directo destes 
fenómenos non foi casual. De feito, este é o 

Un ceo como
nunca viches

intre ideal para a observación, xa que o Sol amosa unha alta actividade de seu, e é 
precisamente esa actividade a que produce as auroras.  
Segundo nos contan fontes do IAC, GLORIA é “un innovador e ambicioso proxecto de 
ciencia cidadá” que dará acceso libre e de balde a unha rede de telescopios robóticos 
a través dunha interface web. O instituto canario participou no proxecto a través do 
Telescopio Aberto Divulgación (TAD). As observacións leváronse a cabo en varias 
quendas. Estas corresponderon aos traballos da expedición Shelios 2014, coordinada 
polo investigador do IAC Miquel Serra-Ricart. Ao abeiro desta expedición, comprendi-
da entre o 23 e o 29 de agosto, observáronse auroras boreais dende o sur de Grenlan-
dia (primeira quenda) e dende Islandia (segunda). 

Podemos ver vídeos e imaxes sobre o seu traballo no portal sky-live.tv. O primeiro 
emprazamento de Grenlandia está situado nos arredores do glaciar Qaleraliq (lonxitu-
de = 46.6791W; latitude = 60.9896N) o segundo nunha granxa de Tasiusaq e o terceiro 
no poboado de Qasiarsuk (Hostal Leif Eriksson). A segunda localización foi Islandia, os 
días entre o 26 e 28 de agosto do 2014.  
Nas conexións en directo empregouse durante unha hora unha cámara Canon 5D-MII 
apuntando cara ao ceo co obxectivo de transmitir unha secuencia de vídeo dos move-
mentos, en tempo real. Asemade, tódalas noites, ao longo dunha hora e cada minuto, 
cambiouse a imaxe do ceo estrelado para manter actualizado o portal da emisión. 
Para a obtención das imaxes usáronse dous cámaras Canon 5D Mark II (cor), con lentes 
idénticas (separadas un mínimo de 1 quilómetro e un máximo de 50 quilómetros). 

O porqué das auroras boreais e austrais
Este fenómenos celestes prodúcese cando partículas moi enerxéticas orixinadas 

no Sol (vento solar) acadan a atmosfera terrestre. A entrada destas partículas está 
gobernada polo campo magnético terrestre e, por esta razón, só poden penetrar polo 
polo norte (auroras boreais) e o sur (auroras austrais). As auroras están formadas por 
inmensas cortinas luminosas, rapidamente cambiantes e de varias tonalidades. A 
emisión de luz prodúcese en alta atmosfera (entre 100 e 400 quilómetros) e débese 
aos choques do vento solar (esencialmente electróns) con átomos de osíxeno (tons 
verdosos) ou moléculas de nitróxeno. 

O proxecto GLORIA
GLORIA é un proxecto de ciencia cidadá co que se pretende investigar astronomía 

aproveitando a intelixencia colectiva da comunidade. Para iso daráselle oportunidade 
a todos os internautas de colaborar. Agora mesmo os usuarios poden contribuír no 
cálculo da actividade solar mediante imaxes da superficie solar (fotosfera) obtidas co 
telescopios da rede. “Nos vindeiros meses”, contan dende o IAC, “acontecerán novos 
eventos e noticias interesantes en GLORIA”.  

| Cesga | TECNOLOXÍAS PARA A RETRANSMISIÓN  DE AURORAS BOREAIS |

O CESGA achegou tecnoloxías de seu para 
acadar a retransmisión en liña de auroras 
boreais



Imaxes do 
proxecto GLORIA 
feitas por J. C. 
Casado
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INVESTIGACIÓN E DESENVOLVEMENTO 
DENDE O CITIC: 

SINÓNIMO DE PROGRESO

| CITIC |  REFORZA LIGAZÓNS |

 Cofinanciado por:

FROITO DA SúA ACTIVIDADE, O CENTRO 
GALEGO REFORzA AS LIGAzóNS XA 

ESTAbLECIDAS CO TECIDO EMPRESARIAL E A 
ADMINISTRACIóN

É un feito constatado que o Centro de Innovación en Tecno-
loxías da Información e as Comunicacións (CITIC) está xa 
consolidado como un dos principais axentes de transferen-
cia tecnolóxica e de coñecemento. Un ente no que conflúen 
universidade e empresa e que fomenta a aplicación da 

Investigación e o Desenvolvemento (I+D) ás novas Tecnoloxías da 
Información e a Comunicación (TIC) e ao desenvolvemento do soft-
ware. Isto non sería posible de non ser polo labor dos máis de 250 
investigadores que desenvolven os proxectos a nivel autonómico, 
nacional e internacional.

O CITIC non só cumpre unha función imprescindible para o tecido 
empresarial galego, co que traballan dende fai tempo a través de 
proxectos de I+D. Tamén manteñen e desenvolven importantes 
proxectos xunto con algunhas das empresas internacionais máis 
importantes – Indra, IBM, Esterel Technologies ou a Office of Naval 
Research dos Estados Unidos -, sen esquecer a fluída relación que 
conservan coas PEME galegas. Do mesmo xeito, o CITIC está conso-
lidado como un axente capaz de promover consorcios empresariais 
para acadar o desenvolvemento de importantes proxectos de I+D+i, 
xa sexa a través de proxectos que naceran no seo do CITIC ou ben 
dentro das empresas.

No seu afán por potenciar o carácter internacional do centro, 
o CITIC asistiu a xornadas de diferentes proxectos europeos e de 
consolidación de consorcios europeos. Asemade, mantén unha forte 
aposta polos proxectos de Horizonte2020. Nesta liña, o CITIC partici-
pou en varias xornadas internacionais como a Fi-Jump celebrada en 
Porto fai uns días co fin de impulsar a capacidade emprendedora eu-
ropea e a Xornada Europea Cuidado para o futuro (Care for Future), na 
que se analizou como as TIC poden axudar no coidado das persoas 
maiores e no envellecemento activo. A capacidade de transferencia 
de coñecemento do CITIC compleméntase coas xornadas xunto aos 
principais axentes galegos, como son as celebradas xunto co Clúster 
TIC e o Clúster Audiovisual (CLAG) ou a Factoría de Innovación de A 
Coruña, entre outras.

Os resultados destas colaboracións e actividades déixanse ver en 
proxectos vinculados á saúde, ao envellecemento activo, á mobilida-
de, ao transporte, á enerxía, ás smart cities, etc. En que outras áreas 
tecnolóxicas están a traballar? Busca e recuperación de Información, 
Sistemas Recomendadores, Intelixencia Artificial, Big Data, Procesa-
do de Imaxes Dixitais, Comunicacións Sen fíos, Sistemas de Infor-
mación Xeográfica (GIS), Cloud Computing, Computación de Altas 
prestacións (HPC), e Sistemas de TV Dixital e fogar conectado, entre 
outros.

Dende 2008, o CITIC non deixou de traballar en proxectos que non 
fixeron máis que reforzar a súa alianza estratéxica co tecido empresa-
rial español e internacional, co conseguinte beneficio que reportan 
este tipo de acordos: aumento de emprego, detección e retención de 
talento, reforzo de prestixio e recoñecemento para os investigadores 
españois a nivel  mundial, etc.

En que se traduce este avance imparable cara o progreso? En 
proxectos como Smart Socket, un enchufe intelixente controlable 
de xeito remoto e encamiñado á prevención de sobre-consumos e 
curtocircuítos; o proxecto LocYu de localización en interiores e a súa 
vertente LocYu Parking, un sistema de localización da praza de apar-
cadoiro en interiores; FilmYou, unha plataforma de recomendación 
de películas que manexa coleccións de escala Big Data; o proxecto de 
vídeo sintético interactivo Syntheractive ou o proxecto VGLiDAR, un 
visualizador de datos LiDAR.

Se queres coñecer en profundidade algúns dos proxectos, non 
dubides en visitar a web do CITIC, http://citic-research.org/actividad/
proyectos.

Estes proxectos son só unha mostra de como a investigación no 
desenvolvemento de software e, en termos máis globais, a I+D+i 
que desenvolve o centro, constitúen o corazón do desenvolvemento 
social e, en definitiva, a mellora nos hábitos da vida dos individuos. 
Porque, non esquezamos que “o verdadeiro progreso é o que pon a 
tecnoloxía ao alcance de todos”.  
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Tras a posta en marcha da primeira oficina do Centro 
Provincial de Asesoramento Empresarial 2.0 para 
as comarcas de Deza e Tabeirós-Terra de Montes o 
pasado 15 de marzo, coa que se iniciaba a apertura 
dos seis puntos CPAE 2.0 ao longo de toda a pro-

vincia de Pontevedra, cúmprense este mes de setembro o primeiro 
semestre de intensivo traballo nos puntos CPAE 2.0 da Deputación 
de Pontevedra, intre no que as pequenas empresas e autónomos que 
están sendo asesorados no ámbito das TIC e das Novas Tecnoloxías, 
amosaron “unha gran satisfacción” no que se refire aos servizos que 
reciben.

Como xa informamos o pasado mes de marzo, a Deputación de Pon-
tevedra no marco da iniciativa depoTIC “a tecnoloxía nas túas mans”, 
que ten como obxectivo fundamental a modernización dos procesos 
de negocio grazas á utilización das TIC no ámbito da Administración, 
da cidadanía e por suposto tamén no ámbito empresarial, poñía en 
marcha unha rede de 6 puntos distribuídos polas diferentes comarcas 
da provincia. Nestes puntos os autónomos e as pequenas empresas 
están a obter información e asesoramento presencial e personalizado 
sobre o uso e aplicación das tecnoloxías da información no seu ámbi-
to, co obxectivo prioritario de aumentar a produtividade e competi-
tividade de preto dos 64.000 autónomos e microPEMEs da provincia, 
priorizando naquelas que teñen 5 ou menos traballadores, xa que re-
presentan algo máis do 92% do tecido produtivo e potenciando así o 
desenvolvemento económico da provincia. 

Nos puntos CPAE 2.0 ofrecese, sen custo algún para o autónomo ou 
empresario, servizos de información, análise e asesoramento sobre o 
uso das TIC, titorado na incorporación das novas tecnoloxías, capaci-
tación tecnolóxica, demostración de produtos e solucións TIC, acom-
pañamento para o uso do comercio electrónico e procura de axudas 
e subvencións no ámbito tecnolóxico. Trátase dun servizo personaliza-
do, individualizado e prolongado no tempo, acompañando ás empre-
sas na incorporación de ferramentas informáticas que melloran a súa 
competitividade e produtividade. Todas as oficinas están atendidas 
por asesores TIC altamente cualificados, con coñecementos multidis-
ciplinares, e por un equipo de coordinación de cinco persoas que xera 
os contidos e resolve as cuestións mais complexas.

No que atinxe aos números do CPAE 2.0 dende a súa posta en mar-
cha, sinalar que xa utilizaron os servizos dispoñibles mais de 370 em-
presas das cales o 75% son microPEMEs e o 25% son profesionais au-
tónomos. Por outra banda, estase a asesorar na actualidade a máis de 
273 empresas e autónomos que o solicitaron e resolvéronse un total 
de 292 consultas de distintas temáticas, que van desde como ter pre-
senza na Rede Internet, o uso das redes sociais, ferramentas de xestión 
empresarial, comercio electrónico, certificados dixitais, etc. O reparto 
por xéneros situase nun 45% de mulleres e un 55% de homes. A mei-
rande parte deles son persoal directivo con idades comprendidas en-
tre os 30 e 45 anos. Os sectores que máis demandaron estes servizos 
foron o sector comercio cun 24% e o da construción cun 12% seguidos 
polas pequenas empresas de ámbito pesqueiro e gandeiro. 

Primeiros casos de éxito do Centro Provincial de 
Asesoramento 2.0 (CPAE 2.0)

Amancio Varela, xefe do servizo de Novas Tecnoloxías da Deputa-
ción de Pontevedra, sinala á redacción de Código Cero que xa están 
chegando os primeiros casos de éxito ao Centro Provincial de Aseso-
ramento Empresarial 2.0. Entre eles salienta o caso de Miguel Ángel 
García, autónomo residente no concello de Poio que traballa no sector 
do moble clásico e moderno e que está concienciado e ve necesaria 
a adopción de novas formas de facer as cousas no seu sector. É repre-
sentante de grandes marcas para a venda de mobles a establecemen-
tos galegos que teñen graves problemas para sacar o stock das súas 
tendas. Neste caso decidiu pór en marcha, apoiado polos asesores do 
CPAE 2.0, un portal ecommerce desenvolvido na plataforma de códi-
go aberto Prestashop que no futuro deberá integrarse coa ferramenta 
de xestión seleccionada para este negocio. Neste portal as tendas de 
mobles poderán colgar os seus produtos e os clientes contactar con 
eles para pechar o trato e recibir na súa casa a mercancía e a instala-
ción dos mobles. Trátase dun proxecto pioneiro en Galicia, que supón 
a creación dun Marketplace propiamente dito para o sector do moble 
galego e que pretende acadar a adhesión de empresas da provincia de 
Pontevedra así como de moblerías das outras tres provincias galegas.

Primeiro balance 
dos puntos CPAE 2.0 

As TIC reinventan ás pequenas empresas e 
autónomos da provincia de Pontevedra

| Deputación de Pontevedra | BALANCE DOS PUNTO CPAE 2.0 |




Rafael Louzán e Amancio Varela na mesa inauguración CPAE 
2.0 en Cambados.
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Outro dos casos de éxito é o da Administración de Loterías de Ba-
rrantes-Ribadumia, rexentada por Xesús Alonso, que ao chegar á ofi-
cina do Centro Provincial de Asesoramento Empresarial 2.0 (CPAE 2.0) 
tiña claro que quería montar un sistema de venda de lotería a través 
de Internet co obxectivo de mellorar as vendas en períodos de moita 
afluencia de público como pode ser a tempada do Nadal, xa que nesta 
época do ano non son quen de vender por portelo toda a demanda 
dos seus clientes. O plan de mellora proposto polo asesor do centro 
CPAE 2.0 pasa pola posta en marcha dunha aplicación web avanzada 
baseada na solución GADMIN® MOBILE, portelo virtual específico para 
a venda en liña de Loterías e Apostas do Estado optimizado tamén 
para o seu uso en dispositivos móbiles. Aínda que o xerente confesa 
que debe acollerse a restricións do xogo online e que debe liquidar 
algunha outra complicación,agarda ter listo o seu portal de compra de 
cara á campaña do próximo Nadal. 

Outro exemplo é o dunha cafetería que vende bocadillos preto dun 
instituto e que tiña un problema loxístico ao coincidir todos os pedi-
dos na hora do recreo o que provocaba importantes colas debido a 
que os empregados non podían atender tantos pedidos de xeito si-
multáneo. Como solución propúxoselle utilizar Whatsapp para que os 
rapaces fixeran o pedido antes do recreo e poder preparalos con ante-
lación. Como resultado a cafetería vende un 40% máis.

Finalmente os responsables do proxecto subliñan o caso de Virginia 
Pérez, unha venezolana afincada no Porriño dende fai moito tempo e 
que ten unha empresa que comezou a exportar viños galegos a Lati-
noamérica creando alá a súa propia canle de distribución. Neste caso, 
o plan de mellora individualizado que se está levando a cabo inclúe 
a creación da súa plataforma web cun CMS (Content Management 
System), para obter credibilidade con estes distribuidores, así como 
a implantación dun pequeno programa de xestión de software libre 
que lle dea axilidade e control sobre a loxística permitindo priorizar os 
pedidos que cheguen do outro lado do Atlántico. A web corporativa 
está a piques de publicarse estes días e nun futuro mais ou menos in-
mediato terá unha parte privada con funcionalidades de xestión para 
dar un servizo áxil e produtivo ós distribuidores. Coa súa web preten-
de dar ese punto de confianza as seus distribuidores. “Cando falas do 
Rioxa todo o mundo coñéceo, mais ao Albariño non, e paréceme unha 
mágoa que a xente se perda algo tan bo”, afirma Pérez Zurita.

Control da calidade do servizo prestado
Segundo explica a Deputación de Pontevedra, un proxecto da di-

mensión do CPAE 2.0 “precisa dun control exhaustivo que garanta a 
calidade dos servizos prestados”. Para este cometido, o organismo 
provincial contratou unha empresa externa ao proxecto encargada de 
realizar o seguimento continuo. No último informe de realizado cons-
tátase “a satisfacción dos empresarios asesorados cunha cualificación 
de 4,2 sobre 5”. Tamén destaca que “o 80% dos servizos requiridos ata 
o de agora foron solicitudes de información, análise e asesoramento 
sobre o uso das TIC”. Estes servizos de asesoramento inclúen un plan 
de mellora, que xa se está a levar a cabo en cada unha das empresas, e 
están relacionados nun 21,4% dos casos con temas sobre publicidade, 
mercadotecnia dixital e redes sociais, nun 17,6% sobre comercio elec-
trónico e nun 11,5% sobre axudas e subvencións. 

Eventos de capacitación tecnolóxica
Un dos servizos mais requiridos polos empresarios, así se fai saber, 

é o servizo de capacitación tecnolóxica. Nesta liña, o pasado mes de 
xullo comezou un intenso programa de sesións informativas en todos 
os puntos CPAE 2.0 en temáticas como seguridade informática, ade-
cuación de sistemas á LOPD e LSSICE e plataformas de comercio elec-
trónico impartidas por poñentes especialistas nestas materias. 

Así por exemplo, o encargado do relatorio sobre a seguridade in-
formática, Jorge Pasamón, é senior manager de PwC Auditores con 
mais de 12 anos de experiencia e especializado en diversos ámbitos 
de seguridade informática e tecnoloxía. No caso das sesións de LOPD 
e LSSICE, Sergio Gómez, é senior manager de PwC especialista nos as-

pectos xurídicos das tecnoloxías da información. Leonard Pera escri-
tor do libro Social Commerce 100 consejos para vender en Internet falou 
deste tema, nas diferentes xornadas en todos os puntos CPAE 2.0 ao 
longo de toda a provincia. Carlos González Luís que conta con 20 anos 
en consultaría de negocio foi o encargado de falar sobre plataformas 
de comercio electrónico e concretamente sobre o Centro de Comer-
cio Virtual que a Deputación de Pontevedra está a punto de poñer en 
marcha. 

Como complemento a estas xornadas de capacitación, estanse a 
organizar obradoiros informativos dirixidos polos propios asesores do 
Centro Provincial de Asesoramento Empresarial 2.0 (CPAE 2.0). 

Axenda para setembro
Para este mes de setembro xa están programadas unha morea de 

obradoiros que se celebrarán nas aulas de actividades anexas aos 
despachos de asesoramento en cada un dos seis puntos CPAE 2.0 
distribuídos ao longo de toda a provincia de Pontevedra entre os que 
destacan as sesións maxistrais de temática legal sobre os aspectos es-
tratéxicos de propiedade industrial no sector TIC que será impartida 
por Eli Salís, director de PwC Tax & Legal Services e responsable da 
Axencia de Propiedade Industrial da Especialidade de Intanxibles de 
PwC. Estes obradoiros celébranse en todos os puntos CPAE 2.0. O mar-
tes 23 de setembro terá lugar esta sesión as 13:00 horas no CPAE 2.0 de 
Vigo, situado na sede da Deputación de Pontevedra na rúa Oporto, e 
as 19:00 horas no CPAE 2.0 de Cambados, no Centro Comarcal ExpoSal-
nés. Para o día seguinte están programadas dúas sesións, una en Lalín 
ás 13:00 horas no Edificio da UNED no Polígono Lalín 2000, e outra ás 
19:00 horas no Edificio Administrativo da Deputación de Pontevedra 
na Avenida Montero Ríos na cidade do Lérez. Por último impartiranse 
estes mesmos obradoiros o día 26 de setembro nos puntos CPAE 2.0 
de Ponteareas situado no Centro de Desenvolvemento Local en Riba-
detea e no de O Porriño que está situado no Multicentro do Concello 
en Torneiros, ás 13:00 e ás 19:00 horas respectivamente.

Outros dos obradoiros previstos están relacionados coa segurida-
de informática. Neste caso están programados para os días 29 e 30 
do mes setembro nas aulas de actividades do CPAE 2.0 de Cambados, 
Pontevedra, Vigo e Lalín en horario de 13:00 a 15:00 horas nestes dous 
primeiros emprazamentos e de 19:00 a 21:00 horas nas seguintes.

Pódese acceder á completa programación dos obradoiros no portal 
www.cpae20.depo.es habilitado pola Deputación de Pontevedra. 
Neste mesmo portal as micro empresas e autónomos da provincia 
de Pontevedra poden solicitar cita previa, ademais de poder facelo a 
través do teléfono 886 20 20 20 ou do correo electrónico info.cpae20@
depo.es. 



David Vázquez Cortizo 
asume a dirección de Gradiant

 pasado mércores 
3 de setembro a 
sede de Gradiant 
no Campus de Vigo 
serviu de escenario 
á presentación do 

novo director xeral do centro tecnolóxico, 
David Vázquez Cortizo. O novo responsá-
bel de Gradiant, que substitúe no seu car-
go a Fernando Pérez-González, fixo saber 
(entre outras cousas) que entre os grandes 
retos que asume atópanse os seguintes: 
conseguir atraer aínda máis a atención 
das empresas da nosa terra para subir 
novos chanzos en materia de transferen-
cia tecnolóxica e, tamén, acadar a máxima 
internacionalización posíbel en materia 
de proxectos de Gradiant, colaboración e 
exportación de recursos e achados. 

Boa parte deste traballo xa foi desen-
volvido por Fernando Pérez-González 
(que seguirá ligado a Gradiant) e o seu 
equipo. Agora toca seguir redobrando 
esforzos. 

O director xeral saínte destacou durante 
o acto que esta substitución foi froito 
“dunha decisión meditada”, e sobre todo 
encamiñada a afrontar con seguridade 
os novos retos que se lle presentan a 
Gradiant nos vindeiros anos. Referiuse en 
boa medida ao novo Plan Estratéxico de 
Gradiant 2014-201, coas súas dúas apos-
tas clave: o produto e a internacionaliza-
ción. Isto, dixo, referenda a necesidade de 
incorporar un perfil diferente para liderar 
Gradiant nesta nova etapa. Segundo 
fixo saber, “non hai dúbida de que David 
Vázquez Cortizo é esa persoa”. 

Pérez fixo un repaso da súa traxectoria 
e a do equipo fundador do centro durante 
o seis anos de vida deste, nos que medrou 
até converter Gradiant en referencia 
da I+D en novas tecnoloxías de Galicia. 
“Deixamos Gradiant convertido en centro 
de referencia, recoñecido polo Ministerio 
de Economía e Competitividade como 
un dos 5 centros tecnolóxicos galegos 
acreditados, con preto de 100 persoas en 
persoal, unha facturación prevista en 2014 
superior a 5 millóns de Euros, máis de 100 
empresas clientes e o recoñecemento a 
nivel internacional,con 4 millóns capta-
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Entre os seus principais co-
metidos estará o de dar coa 
solución definitiva para un 
divorcio que afasta dende 
antigo ao tecido empresarial 
de centros tecnolóxicos inno-
vadores como Gradiant

Fernando Pérez Gon-
zález naceu en Vigo 
en 1967. É enxeñeiro 

de Telecomunicación (1990), 
doutor Enxeñeiro de Teleco-
municación pola Universidade 
de Vigo (1993) e catedrático 
do Departamento de Teoría 
do Sinal e Comunicacións da 
Universidade de Vigo (2000). É 
research professor no Electrical 
and Computer Engineering 
Department da University of 
New Mexico (UNM), onde du-
rante 2009-2011 foi titular da 
Cátedra Príncipe de Asturias en 
Ciencia da Información e Tec-
noloxías Relacionadas. As súas 
áreas de interese investigador 
céntranse nas comunicacións 
dixitais, algoritmos adaptati-
vos, marcas de auga e forensia 
e seguridade da información. 
Publicou máis de 55 artigos 
en revistas e máis de 150 en 
conferencias internacionais 
con revisión, sendo citado en 
máis de 2.700 ocasións. Tamén 
foi organizador de varias 
conferencias internacionais 
sobre procesado de sinal en 
comunicacións, watermarking 
e a lei de Benford. Foi investi-
gador principal de múltiples 
contratos coa industria e de 
proxectos europeos do quinto, 
sexto e sétimo programas mar-
co. Conta con catro patentes 
internacionais concedidas e 
outras en proceso de solicitu-
de nas áreas de radiodifusión 
dixital, vídeo vixilancia, protec-

Fernando Pérez-González
Sobre 

Código Cero18 | Número 133 

Os seus retos son acadar máis 
internacionalización, máis transferencia de 

excelencia técnica e máis orientación a produto



Fernando Pérez-González David Vázquez 
Cortizo naceu na 
Coruña en 1971. 

É enxeñeiro de Telecomu-
nicación (1995), doutor en 
Matemática Aplicada pola 
Universidade de Amberes 
(2000) e executive MBA no 
IE Business School (2009). 
Desde 2000 até 2010 
traballou en Motorola 
Mobile Devices, na sede 
de Toulouse (Francia), 
onde tivo unha primeira 
etapa até 2004 como 
enxeñeiro de sistemas e 
arquitectura para telefo-
nía móbil 2G/2.5G/3G na 
que desenvolveu unha patente, un simulador 
de sistema 3G e participou no comité de 
estandarización 3GPP de telefonía móbil.

Desde 2004 até 2010 tivo unha responsa-
bilidade de desenvolvemento e integración 
de plataformas hardware/software para tele-
fonía móbil. Xestionando un equipo de 15-20 
enxeñeiros expertos e con responsabilidade 
de planificación e execución de proxecto, 
liderou en grandes e complexos programas 
de tecnoloxía as actividades de integración 
software, hardware/software bring-up, defini-
ción de modelos de traballo con provedores 
hardware e software (Freescale Semiconduc-
tors, Infineon, Texas Instruments), coordina-
ción de equipos virtuais dentro de Motorola 
(India, Francia, China, Estados Unidos) e 
estabilización do software até lanzamento do 
produto final, incluíndo o soporte na fase de 
produción.

Neste rol conduciu dúas plataformas 
desde a definición inicial até a creación de 
produto a nivel global: a plataforma SCM-A11 
de Freescale, que se converteu no primeiro 
teléfono baseado en Linux que saíu global-
mente ao mercado en 2007, e o primeiro 
módem de telefonía baseado nunha arqui-

tectura de mono procesador, e a plataforma 
SAM-OMAP3430 de Texas Instruments, que 
foi utilizada para lanzar o primeiro teléfono 
Android (MotoDroid) de Motorola.

Desde 2011 até 2012 traballou como res-
ponsábel de enxeñaría eléctrica, electrónica e 
software en Merak (Madrid), empresa global 
de sistemas de climatización para a industria 
ferroviaria. Neste rol introduciu transforma-
cións maiores nas operacións de enxeñaría 
electrónica: definición de roadmaps elec-
trónicos, procesos de deseño electrónico, 
estratexias de validación e certificación, pro-
dución (traballando con Zollner Elektronik en 
Alemaña e Xangai) e seguimento de calidade 
en campo.

Desde 2012 até 2014 traballou en Nokia 
Mobile Phones, Nokia Emerging Platforms 
(CTO) e Nokia Here como director de 
software, xestionando equipos de desenvol-
vemento software en Alemaña, Finlandia e 
SunnyVale (California), xestionando as rela-
cións co provedor de hardware (Qualcomm) 
e permitindo a transición de Nokia Mobile 
Phones cara ao sistema operativo Android 
(Serie Nokia X presentada no Mobile World 
Congress en 2014).

Sobre David Vázquez Cortizo 

dos no 7º Programa Marco da UE”, sinalou 
o director saínte, que engadiu que seguirá 
colaborando con Gradiant, amais de como 
investigador, como membro dos seus comi-
tés asesores científico e de estratexia.

Pola súa parte, David Vázquez Cortizo 
confesouse “ilusionado” por aterrar nun 
centro co potencial de Gradiant. Segundo 
fixo saber, “despois de case 16 anos de vida 
profesional no estranxeiro e tras 14 anos de 
experiencia orientada a produto en multi-
nacionais, é unha honra para min tomar as 
rendas dun proxecto apaixonante e único 
en Galicia”. Vázquez Cortizo amosouse moi 
satisfeito co que atopou en Gradiant: “Chego 

a un centro moi ben xestionado malia o 
rápido crecemento do centro nos últimos 
anos”. E engadiu: “Estou a atopar enxeñeiros 
con talento, paixón, ilusionados, entregados, 
con ganas de facer novas cousas e contentos 
de traballar aquí”.

Para o novo director xeral de Gradiant, o 
futuro do centro tecnolóxico pasa por afron-
tar con éxito os dous retos devanditos (a 
internacionalización e procura de transferen-
cia de excelencia técnica) aos que cómpre 
engadir un terceiro: a orientación a produto. 
Ao seu xuízo, o centro debe “abrirse ao 
exterior”, sobre todo “para mellorar as nosas 
propias capacidades, ter unha exposición 

mais directa ás novas ideas que se cocen aí 
fóra, e afianzar a sustentabilidade do centro”. 
E todo, dixo, en deixar de lado o seu primeiro 
mercado, o galego. 

No que atinxe “á orientación cara ao pro-
duto”, o novo responsábel do centro vigués 
fixo saber que con isto refírese ante todo a 
“un cambio de paradigma”. Ou sexa, que do 
que se trata é de ser algo máis que un centro 
de proxectos: ser tamén un centro de produ-
tos. “O que queremos”, sinalou, “é avanzar na 
nosa capacidade de impacto na sociedade 
a través das empresas coas que traballamos, 
tendo un maior enfoque cara ao que o usua-
rio final necesita e valora”. 

ción de documentos impresos, 
equipamento de medida e 
hashing de audio.

Recibiu varios premios á 
innovación e ao emprendi-
mento empresarial.

Durante 2007-2010 foi 
xestor da área de Tecnoloxía 
Electrónica e de Comuni-
cacións do Ministerio de 
Ciencia e Innovación. Foi 
Editor Asociado de IEEE Signal 
Processing Letters e IEEE Trans. 
on Information Forensics, e 
membro do Consello Edito-
rial de LNCS Transactions on 
Data Hiding and Multimedia 
Security e EURASIP Interna-
tional Journal on Information 
Security. É membro asociado 
do Information Forensics and 
Security Technical Committee, 
IEEE Signal Processing Society.
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O director entrante de Gradiant e o director saínte, 
durante o acto celebrado no centro tecnolóxico vigués
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A investigación galega
      dá exemplo

 a o adiantamos hai uns días: a nosa terra 
é un caso excepcional, positivamente, na 
participación de España e as Comunida-
des no programa europeo REGPOT. De 
feito, dos cinco proxectos que están a día 
de hoxe abeirados ao programa e benefí-

cianse dos seus recursos, tres son galegos. En total, falamos dun 
retorno de preto de 8,5 millóns de euros para Galicia, en virtude 
destas tres achegas. Máis en detalle, trátase de LIFTGATE (Gra-
diant), BIOCAPS (Instituto Biomédico de Vigo) e FAIERA (Aimen). 
Estas tres iniciativas, que como dixemos convértennos en “caso 
excepcional” no panorama da I+D europea, foron expostas en 
detalle o pasado 5 de setembro nunha xornada desenvolvida 
na sede de Gradiant no Campus de Vigo. 

No encontro, que xirou arredor do camiño que debe seguir 
a investigación tecnolóxica a nivel galego na procura de 
financiamento e visibilidade en Europa, participaron -entre 
outros- Manuel Varela, director da Axencia Galega Innovación e 
a vicerreitora de Investigación e Transferencia da UVigo, Asun-
ción Longo, que foi a encargada de presentar Biocaps. Longo 
subliñou no seu relatorio que a duración de tres anos dos RE-
GPOT “é moi limitada para poder consolidar os proxectos” e os 
representantes das tres iniciativas propuxeron a Manuel Varela 
a posibilidade de pór en marcha algún programa semellante 
dende a Xunta de Galicia. 

Segundo sinalan fontes da UVigo, coincidiron tamén en 
salientar este tipo de proxectos como soportes para a investiga-
ción, xa que son “tractores” que tiran da I+D para xerar sinerxías 
e novos proxectos innovadores. “Non son tanto iniciativas de 
investigación tradicionais, senón accións de fomento da I+D”, 
dixo Longo. En semellantes termos expresouse Varela á hora de 
avaliar as posibilidades de encaixaren nas políticas autonómi-
cas de innovación. Ao seu xuízo, axudan a “xerar novos proxec-

Gradiant recibiu os días pasados a visita dun senlleiro e 
importante investigador. Falamos da estadía  do profesor 
Pablo Laguna, un dos expertos máis renomeados a nivel 

mundial en canto ao procesado de sinais biomédicos. A arribada de 
Laguna ao centro tecnolóxico galego foi posíbel grazas ao proxecto 
europeo LIFTGATE, do que falamos nestas mesmas páxinas. Lembrar 
que Laguna é profesor catedrático na Universidade de Zaragoza, 
director científico do Centro de Investigación Biomédica en Rede en 
Bioenxeñaría, Biomateriais e Nanomedicina (CIBER-BBN) e membro 
da Academia Internacional de Enxeñaría Biomédica. Segundo enga-
de Gradiant, “constitúe un referente a nivel mundial no procesado 
dixital de sinais biomédicos”.

A estancia do profesor en Gradiant limitouse ao mes de xullo de 
2014. Durante este tempo, impartiu  charlas e relatorios sobre o pro-

cesado de sinais de electrocardiografía (ECG) e electroencefalografía 
(EEG) dirixidas ao persoal investigador do centro tecnolóxico galego. 
Estas intervencións contaron tamén coa participación de repre-
sentantes da Universidade de Vigo e do Servizo Galego de Saúde 
(SERGAS). O profesor Laguna tamén tivo a oportunidade de presidir 
unha mesa redonda sobre procesado dixital de sinais biomédicos. 

“Grazas á súa estadía”, sinalan fontes do centro tecnolóxico, 
“tivemos a oportunidade de adquirir coñecementos que reforzan as 
nosas capacidades neste eido médico-tecnolóxico, o que constitúe 
un novo activo para a nosa recente área de eSaúde”. Durante o tem-
po en que o profesor traballo cóbado con cóbado cos investigadores 
galegos, abríronse e asentáronse posibilidades firmes para unha 
colaboración entre Gradiant e o CIBER-BBN. 
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Os responsábeis das tres iniciativas REGPOT da 
nosa terra debateron sobre a súa encrucillada

Intercambio de coñecemento co CIBER-BNN

tos, atraendo novos investigadores, colaboracións e visibilidade 
internacional”. Os tres REGPOT, informou Marcos Álvarez, de Gradiant, 
cobren sectores de relevancia para Galicia como as TIC, a biomedici-
na e a fabricación avanzada, no marco do Horizonte 2020. 

Polo que respecta á achega que máis nos toca de preto en Código 
Cero, por ser a máis vencellada (directamente) ás novas tecnoloxías 
da información, LIFTGATE, dicir que é unha iniciativa dirixida a pór 
o noso potencial investigador, no eido das TIC, o máis preto posíbel 
de Europa. Máis en concreto,  encamiñouse sobre todo a aumentar 
a competitividade do centro Gradiant como centro tecnolóxico a 
nivel europeo, sendo un dos seus obxectivos concretos fomentar o 
intercambio de coñecemento e a comunicación cos máis senlleiros e 
renomeados investigadores europeos e os centros onde desenvolven 
o seu traballo. 
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Tecnoloxías 
para ver e ouvir

n dos eidos de traballo principais de practi-
camente calquera centro tecnolóxico onde 
se desenvolvan simuladores ou aplicacións 
é sen dúbida a tecnoloxía 3D. O centro tec-
nolóxico Gradiant non é unha excepción. 
Segundo informan estes días fontes do  

mesmo, o procesado de imaxes 3D, sobre todo as obtidas a partir 
de sensores de profundidade de baixo custo, constitúe en boa 
medida un ámbito importante do seu labor. O abano temático é 
amplo. De feito, os seus investigadores traballan a 
día en hoxe en proxectos vencellados á seguridade e 
o comercio, a saúde e incluso á gandaría. Un exem-
plo concreto de todo isto é o Sistema Automático de 
Cálculo de Persoas, que tira partido das tecnoloxías 
3D para obter unha precisión de cómputo do 95%, 
até entre multitudes. 

Lembrar que esta tecnoloxía, que xa foi probada 
con éxito en eventos de relevo como é o caso das 
xornadas JAI (Xornadas de Automatización Industrial 
da Universidade de Vigo), está baseada nun sensor 
de profundidade, o mesmo sensor que emprega 
Kinect e que na súa orixe desenvolveuse para xogar 
á videoconsola Xbox. O sistema que usa Gradiant é 
pois un sensor de fondura que xera visualizacións 
das persoas que pasan baixo o seu eido de visión, 
a través de infravermellos e determinando cales 
son as rexións da imaxe que se corresponden coas 
cabezas desas persoas, para facer desta maneira o 
cómputo. 

Segundo informa Gradiant, as posibilidades que 
achegan as imaxes xeradas por Kinect non se limitan 
a isto, senón que tamén pode ser aplicada esta tec-
noloxía de detección e seguimento para visualizar 
e manipular unha imaxe médica sen necesidade de 
contacto físico ou para detectar caídas de pacientes 
de idade avanzada nun centro médico. A maiores, os 
sensores desta índole amosan potencial para a lo-
calización de obstáculos para persoas invidentes ou 
para o escaneado de obxectos para a súa impresión 
en 3D. 

O Simposio sobre Tecnoloxías 
da Protección da Privacidade, 
PETS, celebrado as semanas 

pasadas en Amsterdam, contou con 
presenza galega. Máis polo miúdo a 
presenza da enxeñeira Carmela Tron-
coso, do centro tecnolóxico Gradiant, 
que acudiu para amosar os traballos 
despregados polo centro galego en 
materia de simulación de tráfico e 
transporte de persoas e mercadorías. 
Lembrar que PETS é un encontro 
internacional, de primeira liña, que xira 
arredor das tecnoloxías e a protección 
da privacidade. 

Este ano acolleu dous días de rela-
torios, incluíndo intervencións de Martin Ortlieb, investigador de experiencia de 
usuario de Google, Susan Landau, profesora de política de seguridade cibernética 
no Worcester Polytechnic Institute, ou Wendy Seltzer, asesora de políticas no 
World Wide Web Consortium (W3C).

Volvendo á contribución de Gradiant, dicir que o centro tecnolóxico galego 
presentou o relatorio Compensan os dummies? Límites de protección do tráfico 
dummie nas comunicacións anónimas. O artigo veu da man da profesora Tronco-
so, Fernando Pérez-González (ex-director xeral de Gradiant), e Simón Oya, estu-
dante da Universidade de Vigo co-asesorado polos profesores Troncoso e Pérez 
González. O traballo, informa Gradiant, avalía a efectividade de tráfico simulado 
(paquetes falsos enviados a través da rede) no intre de ocultar os contactos 
preferidos dos usuarios cando as interaccións ocorren a través dunha canle 
de comunicación anónima. No terceiro día, a investigadora Carmela Troncoso 
participou activamente no taller HotPETs, sendo parte do comité que selecciona 
os relatorios presentados no obradoiro, e presidiu a sesión dedicada ás comu-
nicacións anónimas. Sinalar que HotPETs é unha actividade que posibilita aos 
investigadores amosar traballos en desenvolvemento e demostracións ligadas 
a solucións de privacidade, e todo nun formato de interacción co público en 
tempo real (o público pode enviar comentarios nas presentacións dos traballos). 

Segundo engade Gradiant, a participación de Carmela Troncoso no evento ce-
lebrado en Holanda contou co apoio do proxecto LIFTGATE, do Sétimo Programa 
Marco da Unión Europea. 

U
Gradiant emprega sensores de 3D no control de 
multitudes e no seguimento de dependentes

simposio de Amsterdam
Participando arreo no

Ao fío disto, Gradiant tamén está a traballar nun proxecto chamado 
HOLOS que tira proveito deste tipo de sensores no ámbito do control 
e o seguimento de pacientes dependentes e todo de xeito “non 
intrusivo”. Pola súa banda, noutra das súas iniciativas, TECOOPAGA, 
os investigadores do centro tecnolóxico avalían a calidade de carnes 
de vacún mediante a extracción de características relacionadas co 
volume do animal. 

Os investigadores de Gradiant, Daniel Pereira, á esquerda, 
e Iago Rodríguez, á dereita
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software libreEn termos de
O ámbito da programación aberta galega colle folgos con novos 
programas e eventos

AGASOL amosa o 8 de outubro as 
vantaxes de tirarmos partido de 
OpenNebula

O Wordpress 4.0 Benny xa conta con 
versión en galego
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O Grupo de Programadores 
e Usuarios de Linux (GPUL) 
segue adiante, levando o máis 

lonxe posíbel a seguinte mensaxe: 
con software libre si se pode. E que 
é o que se pode facer con software 
libre? Pois literalmente todo o que 
decote podemos facer con programas 
pechados pero dende a independen-
cia, a liberdade e o aforro de custes 
que pon en xogo a filosofía da pro-
gramación aberta. Esta mensaxe será 
unha vez máis a columna vertebral 
das súas Xornadas Libres, que xa van 
pola súa edición número trece e que 
este ano celébranse do 8 ao 10 de 
outubro. 

As sesións, centradas como 
dixemos no mundo da cultura libre 
e enfocándose sobre todo nos eidos 
do software e o hardware aberto, 
levaranse a cabo na Facultade de In-
formática da Universidade da Coruña. 
O programa incluirá charlas, relatorios 
e obradoiros, como de costume, afon-
dando nas vantaxes e potenciais de 
diversas tecnoloxías libres. Por certo 
que co fin de contar cun programa 
o máis amplo e diverso posíbel, o 
Grupo xa abriu o prazo para a achega 
de contribucións. Unha vez 
máis, aceptaranse propostas 
en galego-portugués, castelán, 
inglés ou francés, e para resolver 
dúbidas sobre o proceso está habilita-
da xa a conta info@gpul.org e máis a 
conta Twitter@_gpul. 

A Asociación Galega de Empresas de Software Libre, AGASOL, celebra o vin-
deiro 8 de outubro unha xornada técnica e tecnolóxica sobre OpenNebula. 
A cita será en Santiago, no Centro Demostrador TIC do barrio de Conxo (no 

CNTG). Trátase, segundo informa a organización, dun TechDay OpenNebula, que 
é un tipo de evento de formación, divulgación e intercambio de coñecemento 
onde todo o programa do día xira arredor das funcionalidades desta plataforma 
aberta para servizos na nube (OpenNebula). Haberá demostracións prácticas en 
instalación en cloud, obradoiros e presentacións dos membros da comunidade 
OpenNebula e os seus usuarios. 

O evento, coma todos os da súa serie, está dirixido a arquitectos en compu-
tación na nube, administradores de bases de datos e de sistemas, integradores 

de sistemas, desenvolvedores de arquitecturas e e de solucións 
tecnolóxicas en xeral.  

O obxectivo específico é atopar relatores e usuarios locais para 
fomentar reunións e colaboracións futuras en torno ás experien-

cias que favorece OpenNebula. A xornada incluirá entre outras 
cousas un obradoiro a cargo de Jaime Melis, enxeñeiro na dita 
comunidade-plataforma de código aberto, quen se encargará, 

a partir das 9.00 da mañá, de achegar unha visión xeral de como 
funciona OpenNebula á hora de construír espazos propios na nube. 

Wordpress xa conta cunha versión que fala galego. Foi o pasado día 4 de 
setembro cando chegaba a nova versión 4.0 do CMS Wordpress nomea-
da Benny na honra do músico de jazz Benny Goodman. Ao igual que nas 

últimas versións, dicir que está dispoñíbel 100% en galego. En canto a novidades, 
esta achega conta coa opción de elixir o idioma no primeiro paso da instalación, 
estando xa todo o proceso de instalación na lingua escollida. Se se descarga a 
versión localizada, xa non sería preciso pasar polo primeiro paso de escolla de 
idioma. Unha vez instalado, deseguida poderá cambiarse o idioma da instala-
ción dende a opción Axustes >Xerais. En canto a novidades que xiran arredor da 
usabilidade e experiencia de emprego, salientamos: as melloras na edición (agora 
é máis sinxela, centrándose no contido); as melloras para a inclusión de obxectos 
embebidos (agora previsua-
lízanse de xeito automático 
dende o editor); melloras na 
navegación da biblioteca 
multimedia ou melloras 
na busca e instalación de 
plugins.

Engadir que é posíbel 
descargar Wordpress 4.0 
en versión internacional 
ou na versión en galego. 
Asemade, tamén se poderá 
actualizar dende versións 
anteriores. 

As Xornadas 
Libres do GPUL, 
do 8 ao 10 de 
outubro
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| COETG-AETG | NOITE GALEGA DAS TELECOMUNICACIÓNS |

O COETG-AETG reactiva o noso panorama 
tecnolóxico logo do parón estival

Noite Galega das 
Telecomunicacións, 
19 edición Asemade, a Asociación de Enxeñeiros de 

Telecomunicación de Galicia convoca o Pre-
mio Gradiant á mellor tese doutoral aplicada 
ao sector TIC 2014. Coa concesión desta 
distinción búscase fomentar a realización 
de teses doutorais con potencial de achegar 
valor no mercado como vehículo de xeración 
de coñecemento e recoñecer a aqueles in-
vestigadores das universidades galegas que 
teñan completada a súa tese doutoral nun 
eido aplicabel ao sector TIC. 

A entidade organizadora este certame 
tamén presenta o Premio INEO ao produto 
ou servizo TIC máis innovador do 2014, pa-
trocinado pola Asociación Multisectorial de 
Novas Tecnoloxías da Información e Comuni-
cación (INEO). Este galardón está destinado 
a recoñecer ás empresas que estean a contri-
buír ao impulso do sector galego das TIC e a 
dinamización da Sociedade da Información e 
o Coñecemento en Galicia.

Por último, temos o Premio ao Mellor 
Proxecto TIC con beneficios Sociais 2014, 
que xa se vén concedendo dende hai algúns 
anos xunto co resto de galardóns (no marco 
da Noite Galega das Telecomunicacións e 
da Sociedade da Información) polo COETG/
AETG en colaboración coa Axencia para a 

Modernización Tecnolóxica de 
Galicia (AMTEGA) da Xunta de 
Galicia. A gran novidade reside en 
que o recoñecemento publícase 
por primeira vez este ano con 
carácter aberto, brindando a posi-
bilidade de presentárense a todas 
aquelas persoas ou entidades que 
se consideren merecedoras dun 
premio que pretende distinguir 
iniciativas de innovación social 
de alicerce tecnolóxico dirixidas 
a crear solucións TIC no ámbito 
da accesibilidade e as TIC. Dito 
doutro xeito: falamos de proxec-
tos que incidan directamente 
en cuestións como a igualdade 
de oportunidades ou a inclusión 
dixital, amais de dar resposta 
ás demandas sociais dirixidas á 
mellora da saúde, da autonomía 
persoal e do benestar e a calidade 
de vida. En xeral, o galardón 
encamíñase a distinguir propostas 
que loiten directamente, dende o 
tecnolóxico, contra a exclusión so-
cial ou dixital en calquera das súas 
formas. Toda a información sobre 
as convocatorias dos premios está 
dispoñíbel na nova web corpora-
tiva (con novo dominio galego), 
aetg.gal. 

Temos xa a vista un dos grandes acontece-
mentos TIC da nosa terra. Falamos da Noite 
Galega das Telecomunicacións e da Socieda-
de da Información (19 edición) e, tamén, dos 
recoñecementos convocados ao abeiro desta 

noite: os Premios Galicia das Telecomunicacións 2014. O evento 
-un evento dobre- vén da man do Colexio Oficial e a Asociación 
de Enxeñeiros de Telecomunicación de Galicia (COETG-AETG), 
sendo o seu obxectivo igualmente dobre: por unha banda 
reunir os profesionais do sector para festexar o progreso da 
nosa terra en materia de comunicacións e tecnoloxía dixital e, 
por outra banda, recoñecer o traballo ben feito desenvolvido ao 
longo do ano dentro deste ámbito. A cita será o 24 de outubro 
no Gran Hotel da Toxa, baixo o epígrafe Sociedade Dixital e Saú-
de. O lema indica ás claras cales serán os fíos temáticos da Noite: 
basicamente tecnoloxía e coñecemento da nosa terra para 
mellorar a atención médica, a asistencia e mesmo a procura de 
novos fármacos e tratamentos.

Os devanditos recoñecementos divídense en catro categorías. 
Por unha banda, a Asociación de Enxeñeiros de Telecomuni-

cación de Galicia convoca o Premio Gerardo García Campos 
á mellor iniciativa empresarial no sector TIC 2014, patrocinado 
pola Fundación homónima e dotado con 6.000 euros. Trátase 
dunha iniciativa que destaca aqueles proxectos empresariais 
emerxentes no ámbito das Tecnoloxías da Información e da 
Comunicación (TIC) que representen unha innovación en si 
mesma, co obxectivo de dar un impulso económico, empresa-
rial e social a aquelas empresas que estean empezando a súa 
andaina.

A celebración
Como dixemos estes 

galardóns vanse entregar nun 
marco ben definido: o da XIX 
Noite Galega das Telecomuni-
cacións e da Sociedade da In-
formación, desenvolvida este 
ano baixo o epígrafe Socieda-
de Dixital e Saúde. O evento, 
fixado para o 24 de outubro, 
constitúe, en palabras da 
organización (COETG-AETG), 
“o acto de referencia do sector 
TIC en Galicia”. Este ano, como 
en anteriores edicións, agárda-
se dar acubillo a arredor de 
300 profesionais e empresas. A 
particularidade desta entrega 
número 19 da Noite reside en 
que unha parte deses profe-
sionais e empresas proceden 
do ámbito das tecnoloxías 
aplicadas á saúde (eSaúde), 
así como de “tódolos sectores 
ligados a este eido, como son 
o equipamento tecnolóxico, o 
farmacéutico, as aseguradoras 
de saúde ou o loxístico”.

Unha imaxe da edición número 18 da Noite
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| Deputación de Lugo | PRAZAS WI-FI |

A Deputación dotou a 150 autónomos 
e PEME lucenses de novas ferramentas 
tecnolóxicas con fondos europeos 

Reacciona 
coas TIC
 | Deputación de Lugo | NOVAS FERRAMENTAS TECNOLÓXICAS PARA AUTÓNOMOS E PEME |

Mediante o Reacciona coas TIC, a Deputación 
prestou asesoramento individualizado, perso-
nalizado e in situ a autónomos e PEMES sobre 
as aplicacións TIC que máis lle conveñen para 
impulsar a súa actividade.

eacciona coas TIC. É 
o nome do proxecto 
da Deputación de 
Lugo, co que poten-
ciou o uso das novas 

tecnoloxías nas PEME e autónomos da provincia co 
obxectivo de que sexan máis competitivos, mello-
ren a súa produtividade, reduzan custes e xeren 
emprego. Para isto, esta iniciativa incluíu: estudo das 
necesidades das pequenas empresas; asesoramento 
individualizado, personalizado e in situ; dotación de 
novas ferramentas tecnolóxicas; e formación. Todo 
isto, a custe cero para os participantes, grazas ós 
fondos europeos da institución, aforrando máis de 
200.000 euros a estes profesionais. 

Un total de 150 autónomos e PEME lucenses su-
máronse a esta iniciativa, que o organismo provincial 
ofreceu a todos os pequenos e medianos negocios 
da provincia e que se enmarcou no Innova-TE2, o 
seu programa tecnolóxico, financiado nun 80% por 
fondos da Unión Europea. 

Mediante o Reacciona coas TIC, a Deputación pres-
tou asesoramento individualizado, personalizado e 
in situ a autónomos e PEME sobre as aplicacións TIC 
que máis lles conveñen para impulsar a súa activi-
dade ou incluso para abrir novas oportunidades de 
negocio.  

Fíxoo logo de realizar unha ampla análise das súas 
necesidades, que obtivo os seguintes resultados: un 
43% das entidades carecen de web propia; o 78% 
non conta cunha web orientada ó comercio elec-

R
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 O presidente da Deputación, José Ramón Gómez besteiro, 
durante a presentación do Reacciona coas TIC



A deputada de Economía, Pilar García Porto, durante a visita a 
unhas das empresas participantes no proxecto

nicos de MailChimp, aproveitamento da web ou blog empresarial, 
opcións de Google Doc e outras ferramentas corporativas, solucións 
para o almacenamento en nube, Dropbox, Google Drive, etc. 

A Deputación aforrou un total de 210.000 euros ós 150 autónomos 
e PEME lucenses, ó asumir as medidas do Reacciona coas TIC con 
fondos da Unión Europea. 

Tras o éxito deste proxecto, o organismo provincial xa ten en mar-
cha outro, denominado Proxecto de Dinamización de Tecido Empresa-
rial, de características semellantes, aínda que máis ambicioso. Tamén 
está dirixido a autónomos e pequenas e medianas empresas. O seu 
obxectivo é incrementar os beneficios dos seus negocios, ampliando 
áreas e canles de venda ou incorporando ferramentas de promoción 
online. 

Inclúe asesoramento individual e personalizado sobre xestión 
comercial, mercadotecnia dixital e implantación de novas tecnoloxías 
dun equipo de profesionais. Ata 300 pequenos negocios da provincia 
poden inscribirse neste innovador plan. O prazo segue aberto en 
www.deputacionlugo.org. Máis información na propia web ou no 
982-26-00-08. 

Código Cero

trónico; o 75% non emprega sistemas avanzados de xestión 
de clientes; e un 43% non dispón de certificado dixital, entre 
outros aspectos. 

Con esta información, e nunha segunda fase do Reacciona 
coas TIC, a Deputación ofreceu ós 150 negocios participantes a 
implantación de ferramentas tecnolóxicas como solucións. Por 
exemplo, a posta en marcha da factura electrónica, a venda 
dos seus produtos a través do comercio electrónico, a mellora 
do posicionamento web, publicidade e mercadotecnia dixital 
mediante a Rede; banca electrónica, ferramentas de contabili-
dade e xestión de clientes, antivirus...

Ademais do estudo, asesoramento e dotación de solucións 
software,  Reacciona coas TIC incluíu formación gratuíta. O 
organismo provincial celebrou ata 18 obradoiros sobre marke-
ting e redes sociais, xeoposicionamento, xeomarketing, códigos 
QR, mantemento no tempo de clientes con boletíns electró-
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 O salón Culturgal (culturgal.com) 
celébrase este ano do 5 ao 6 de decem-

bro, como de costume no Pazo de Cultura de 
Pontevedra. Para quen non o saiba, trátase 
dunha exhaustiva feira dirixida a amosar a 
actividade das nosas industrias culturais, sendo 
un dos seus cometidos principais expoñer a 
vertente innovadora que se xera no proceso. 
Porque non hai que enganarse: unha boa parte 
do que desenvolve o sector cultural galego é 
susceptíbel de ser tratado como innovación e 
mesmo como tecnoloxía. Sen ir máis lonxe, a 
nova edición de Culturgal inclúe entre as súas 
novidades unha meirande atención ao fenóme-
no das webseries, novo formato que, sobre todo 
pola busca de novas fórmulas de creación, a 
falta de axudas e a crise do sector, está a ter 
unha ampla repercusión na nosa terra. 

Segundo nos lembra a organización da feira, 
na pasada edición reservouse a tarde do sába-

do para o Maratón Webseries, onde se achegou 
ao público unha escolma de producións gale-
gas (Fame, PIB, Clases de lo social, El Quid, Angé-
lica e Roberta, Entre Pipas, El viudo quiere mimos 
e Canillejas) amais da posibilidade de dialogar 
con directores, guionistas e intérpretes. Os or-
ganizadores, “conscientes da vitalidade e auxe 
das webseries”, programarán este ano no Espazo 
Cine unha nova maratón destes produtos de 
ficción accesíbeis a través da Rede e visíbeis 
mediante múltiples dispositivos. Até o 3 de ou-
tubro, Culturgal 2014 está aberto á recepción 
de propostas. En opinión de Culturgal, o de 
webserie é un formato que “introduce interesan-
tes vías para o desenvolvemento de proxectos 
e pon enriba da mesa temas que afectan a todo 
o sector cultural”. Ademais, poñen en xogo 
innovadoras linguaxes e novos e interesantes 
métodos de financiamento (por exemplo o 
micromecenado ou crowdfunding). 

Horizonte en liña

Galaxia prepara plataforma para 
produtos dixitais

O binomio rede-cultura galega anima con novas 
achegas a volta do verán

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

Nova ración de webseries en Culturgal 2014  

 O noso sector do libro busca o seu camiño. Case con toda seguridade e agora que 
o panorama de axudas á edición en galego aseméllase cada vez máis a unha pai-

saxe erma, non queda outra que renovarse. A Rede pode ser unha resposta? Se cadra si, 
pero só a medias. Recentemente soubemos que unha das nosas editoriais máis senlleiras 
e antigas, Galaxia, está a piques de iniciar unha nova andaina. Será unha nova etapa con 
algo máis ca un ollo posto na Rede. En certa maneira, semella que Galaxia vai pór enriba 
da Rede boa parte do seu peso. Os seus responsábeis teñen en mente lanzar unha plata-
forma para produtos dixitais. Dende alí venderíanse cousas como libros electrónicos.

Isto formaría parte dunha renovación moito máis fonda. Para comezar, a xunta de 
accionistas da editorial quere duplicar o capital social da empresa en dous anos. Ou sexa, 
chegar aos 600.000 euros (partindo dunha base de 247.000). Para acadalo, Galaxia abriu 
un proceso de recadación que xa se saldou, polo de agora, coa obtención de 270.000 
euros. 

De xeito paralelo e complementario, a axenda de renovación da empresa abrangue a 
posta en marcha da devandita plataforma dixital. Será un recurso en liña para a promo-
ción e distribución de produtos culturais (Galaxia Dixital). O denominador común dos 
produtos será a cultura galega. Ven- deranse libros e papel e facilitaranse 
ao máximo as descargas de libros electrónicos. Segundo conta 
Galicia Confidencial reflectin- do informacións de Galaxia, 
esta plataforma “poderá colaborar ou mesmo 
instalarse noutras plata- formas xa operativas”. 
A intención é que nos primeiros meses do 
ano vindeiro se pre- senten 200 títulos 
para descarga dixital, todos 
extraidos do catálogo 
histórico de Galaxia. 


 O Unha boa parte da actividade 
comunicadora galega regresou 

do parón do verán coa chegada de 
setembro e, con ela, un novo medio 
dixital en galego. Falamos de Vigo 
Dixital (vigodixital.com), novo diario en 
liña centrado como o seu nome indica 
na actualidade da principal cidade do 
país, xurdido das cinzas dunha chea de 
medios tradicionais (e non tan tradicio-
nais) da nosa terra desaparecidos xa e 
co firme obxectivo (Vigo Dixital) de facer 
tres cousas: tirar o máximo proveito das 
posibilidades das novas correntes de 
comunicación en liña (participativas, 
colectivas, transparentes), informar en 
galego a tempo completo e achegarse 
á veciñanza tanto como sexa posíbel. 
A idea fundamental sobre a que se 
apoia este novo medio é de combater 
“o silenciamento de toda voz crítica e o 
servilismo a cambio de subvención ou 
publicidade”. Con esta arela de liberdade 
e de independencia, din os responsábeis 
do novo xornal, quérese escindir a infor-
mación do concepto de mercadoría no 
que está practicamente mergullada. 

Chega o xornal en 
liña Vigo Dixital 
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Agasallo.eu anima aos creadores de produtos 
en galego a subirse ao carro do ecommerce Na recta final do ano pasado 

púxose en marcha unha 
iniciativa galega e tecnolóxi-
ca polos seus catros costados. 
“Galega” porque foi impulsa-

da por xente de aquí e para amosar e distribuír 
produtos e servizos de aquí, promovendo ao 
mesmo tempo o uso da lingua, e “tecnolóxica” 
porque en boa medida trátase dunha iniciativa 
modelo de comercio electrónico e mercado-
tecnia dixital. Agasallo.eu, ademais, xunta os 
devanditos conceptos (o noso por unha banda 
e o dixital pola outra) coma se se tratase dunha 
experimentada interacción. O resultado é unha 
plataforma que dá folgos ás compras de produ-
tos en galego e que serve de acubillo de ideas e 
suxestións para agasallos coa comodidade das 
cousas que se fan a distancia en sen necesidade 
de presenciármonos. 

O servizo compila, difunde, dá a coñecer e 
recomenda produtos en galego de diverso tipo, 
produtos regalábeis para todas as idades e para 
un amplo abano temático de acontecementos e 
épocas do ano. Recentemente, os seus respon-
sábeis (a Coordinadora de Traballadoras/es de 
Normalización da Lingua, CNTL) redobraron es-
forzos para acadar a máxima participación, tanto 
de uns (os que fan e distribúen produtos) como 
para outros (os internautas que apostan por cou-
sas feitas dende aquí para as súas compras). 

Nesta liña, explican, Agasallo.eu achega unha 
serie de interesantes vantaxes para as persoas 
que crean, fan ou elaboran regalos ou servizos en 
galego: libros, discos ou DVD, produtos alimen-
tarios, aparellos electrónicos ou teléfonos que 
teñan a opción de ter os seus menús en gale-
go; xogos ou xoguetes tamén no noso idioma; 
camisolas ou outros produtos téxtiles que teñan 
contido lingüístico na nosa lingua; produtos de 
complementos, cerámica, artesanía, vestimenta, 
etc., que sexan elaborados e distribuídos por 
empresas ou entidades que teñen o galego 
como lingua de uso normal; servizos que sexan 
ofrecidos en galego e por empresas que usan a 
lingua galega na súa comunicación (hostalaría, 
experiencias, saúde, etc.); etc. “Todas elas e todos 
eles”, explican dende a plataforma dixital, “poden 
darse de alta na nosa web e, polo tanto, publicar 
e difundir os seus catálogos, as empresas ou en-
tidades que os elaboran, que os producen ou, en 
caso de servizos, que os ofrecen”. As posibilidades 
son ilimitadas. Así, malia que só se permite ás 
empresas publicar cousas de seu (un libro debe 
ser subido pola editorial e non por unha libraría, 
un viño por unha adega e non por un bar), as 
empresas distribuidoras e non directamente 
responsábeis poden crear bonos agasallos, lotes 
ou packs especiais ou achegas singulares para ter 
presenza no portal. 
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Agasallo.eu, por outra banda, fornece amplas posibilidades de xestión e actua-
lización. Así, se por exemplo temos publicado un produto que xa non nos interesa 
difundir, podemos suprimilo e no mesmo espazo amosar outro que nos interese 
máis facer visíbel. Estes cambios pódense facer as veces que queiramos. Mesmo 
podemos actualizar as nosas ofertas para diferentes épocas do ano. Por certo que 
as empresas pertencentes a colectivos como a Asociación Galega de Editores, 
Abertos ao Galego ou a Asociación Galega de Artesáns teñen un 20% de desconto 
nas tarifas do servizo. Arestora, un dos grandes obxectivos dos responsábeis da 
plataforma é facela medrar con máis empresas e entidades, ampliando ao máximo 
a listaxe de produtos e, en consecuencia, a propia publicidade do servizo e o seu 
radio de alcance na Rede. 

Segundo informou a Coordinadora con motivo da posta en marcha de Aga-
sallo.eu, “búscase ante todo amosar á cidadanía, en todo detalle e dun xeito moi 
visual, as creacións, os produtos e os servizos que figuran, preséntanse ou usan a 
nosa lingua”. O que se pretende é que a nosa sociedade saiba que mercar e facer 
agasallos (filmes, camisolas, discos, libros, aparellos electrónicos, xogos, etc) tamén 
pode ser un xeito de traballar pola lingua, pola súa conservación e emprego nor-
malizado. Ao mesmo tempo, trátase de incentivar que os comercios teñan unha 
maior oferta de produtos de regalo en galego, promover e apoiar as empresas e as 
creacións culturais propias (música, literatura, cinema, novas tecnoloxías da infor-
mación) e fomentar que se escollan galanos en galego para todo tipo de persoas e 
para tódalas idades en aniversarios e celebracións de toda índole. 

Mercar aquí 
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O   
ser humano é curioso por 
natureza, e a súa arela de 
coñecemento non ten límite. O 
descubrimento da estrutura do 
ADN no ano 1953 deu paso a 

una gran revolución da bioloxía molecular. Exemplos 
disto son os transxénicos,  a clonación da ovella Dolly, 
os diagnósticos prenatais e as terapias xénicas. A 
revolución nos últimos anos no mundo da xenómica 
vai da man dos avances a nivel computacional. Neste 
contexto a bioinformática estase a emprazar como 
unha nova ciencia imprescindible á hora de analizar e 
así poder entender o que pasa no mundo das ciencias 
moleculares. 

Aínda que coñecemos a clave da vida, o noso ADN, 
hai algo máis, algo tan simple como que vivimos 
expostos a moitos factores que dunha maneira 
directa ou indirecta poden afectar á expresión dos 
nosos xenes, e con iso o devir das nosas vidas. Esta 
interacción entre o noso xenoma, é dicir, toda a nosa 
información xenética, e o ambiente no que vivimos, 
é o eido de estudo da epixenética. Por definición “a 
epixenética refírese ás modificacións hereditarias na 
expresión xénica que non son debido a cambios na 
secuencia do ADN". Por exemplo, o ser humano ten 
uns 200 tipos celulares no seu corpo, todos con idén-
tica xenética, sen embargo todos estes tipos celulares 
son epixeneticamente diferentes. Esta diferenciación 
celular producirase debido a interacción do xenoma 
celular co ambiente específico no que viva a célula. 
Así, una célula nai, se está no corazón, dará lugar a un 
cardimiocito, se está no cerebro a unha neurona, no 
óso a un osteocito, etc. 

Nunha colmea de abellas todas teñen a mesma xe-
nética. A dieta, é dicir, o ambiente, inflúe na epixené-
tica das abellas e polo tanto na súa expresión xénica 
e con iso no seu futuro. Así, as abellas que van ser 
obreiras comen pole, mentres a abella que será raíña e 
alimentada con xelea real. Esta diferencia na alimen-
tación afecta a través de mecanismos epixenéticos 
(ex: metilación do ADN) a expresión dos xenes das 
abellas facendo que unhas se convertan en obreiras 
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Dr. Roberto C. Agís-
Balboa

O Dr. Roberto C. Agís-Balboa 
obtivo o seu grao en Bioloxía 
(2001) e un Máster en Neuro-
ciencias (2005) na Universidade 
de Santiago de Compostela 
(España). Estudou o seu douto-
ramento en Fisioloxía e Biofísica 
na Universidade de Illinois en 
Chicago (EEUU). Máis tarde, el 
trasladouse a Alemaña para 
traballar no Instituto Europeo 
de Neurociencias-Gotinga 
(2008-2013). 

Dende xuño do 2013 traballa 
no IBIV - Instituto de Investiga-
ción Biomédica de Vigo no eido 
da “neuroepixenética”. Estuda as 
interaccións xenoma-ambiente 
nos trastornos psiquiátricos e 
doenzas neurodexenerativas. É 
membro da Asociación Galega 
de Comunicación de Cultura 
Científica e Tecnolóxica (AGC 
CCT) e fai divulgación científica 
a través de diversos medios: 
periódicos, blogs, revistas, etc.

e outras en raíñas. Nos humanos, os xemelgos 
idénticos son xeneticamente idénticos. Porén, 
estes xemelgos ao longo das súas vidas vivirán 
en ambientes diferentes, é dicir, terán estilos 
de vida diferentes. Isto fará que aínda que se 
asemellen, sexan distintos. Así, un xemelgo 
pode desenvolver a esquizofrenia ou o cancro, 
mentres o outro non. É dicir, a súa xenética é 
a mesma pero a súa epixenética é diferente. É 
dicir, temos as letras que forman o noso libro 
da vida, agora a interpretación dese libro de-
penderá de quen o lea, e será única para cada 
un de nós.

O inverno de fame holandés do 1944 
produciuse durante a II Guerra Mundial cando 
os nazis cercaron Holanda. 4.5 millóns de 
persoas sufriron esta fame, miles de persoas 
morreron. As mulleres preñadas durante ese 
tempo de fame tiveron fillos aínda que moitas 
morreron. Os fillos das mulleres preñadas que 
sufriron esta fame xeneralizada tiñan maior 
mortaldade. Non só iso, os netos tamén son 
máis propensos a padecer obesidade, diabetes, 
problemas de corazón, cancro, etc. É dicir, a 
experiencia traumática da fame extrema que 
sufriron as nais durante o embarazo produciu 
cambios epixenéticos que transmitiu os seus 
fillos, netos, etc.

Galicia ten unha das poboacións máis enve-
llecidas de Europa. O factor de risco número 
un para padecer o Alzheimer é precisamente 
o envellecemento xunto con outros factores. 
Só o 1% do Alzheimer ten causas xenéticas, o 
resto, é dicir o 99% coñécese como Alzheimer 
esporádico que pode padecer calquera de nós. 
A epixenética xoga un papel crucial a hora de 
padecer ou non o Alzheimer. É dicir, a interac-
ción do noso estilo de vida (ex: facer deporte, 
fumar, dieta, estres…) coa nosa xenética 
fará que padezamos ou non esta doenza. Os 
exemplos deste artigo amosan claramente 
que a epixenética é se cadra un dos desafíos 
máis importantes para o ser humano no século 
XXI. O avance neste eido permitiranos prever, 
diagnosticar e tratar as enfermidades humanas 
de maneira eficaz e personalizada. 

Epixenética: 
un dos desafíos 
do século XXI
Roberto C. Agís-Balboa, membro do IBIV 
e do colectivo DivulgAcción, achéganos 
neste artigo á interacción entre xenoma e 
ambiente 
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O 
9 de setembro foi un día moi importante para o sector 
tecnolóxico, xa que Apple celebrou a súa agardada keynote 
no Flint Center de Cupertino, nun evento que abriu direc-
tamente presentando os novos iPhone 6 e iPhone 6 Plus, 
produtos estrela que buscan ser o motor da compañía para 

os vindeiros meses, e que ao adoptar un maior tamaño de pantalla suporán tamén 
un reto para os desenvolvedores. Deste xeito vemos como o cambio de rumbo de 
Apple para atender ás demandas dos consumidores en vez de insistir en políticas 
internas repítese (como cando presentaron o iPad mini), deixando claro que Tim 
Cook leva a compañía dun xeito moi diferente a como facía Steve Jobs.

Dous tamaños
Apple está a preparar a renovación dos seus smartphones, e desta volta atrévese 

con 2 tamaños de pantalla: as 4,7 polgadas do iPhone 6 e as 5,5 polgadas do iPhone 
6 Plus, cunhas resolucións de 1.334 x 750 píxeles e 1.920 x 1.080 píxeles respectiva-
mente, no que dan en chamar resolución Retina HD, prometendo tamén un maior e 
un maior ángulo de visión nestas pantallas (mentres que os competidores de Apple 
hai tempo que superaron tal densidade de píxeles).

O corazón da máquina tamén se actualizou, e os novos iPhone 6 funciona con ar-
quitectura de 64 bits cun procesador A8 e un co procesador de movemento M8, que 
prometen un grande rendemento e unha boa eficiencia, coidando que a autonomía 
dos terminais fose o mellor posible (aseguran que poden aguantar até 11-12 horas 
de navegación Wi-Fi).

No tocante á cámara, Apple fuxe da guerra dos megapíxeles, e mantén os 8 
Mpíxeles, aínda que mellorando a gravación de vídeo con enfoque automático con-
tinuo, estabilización de imaxe de alta calidade e gravación en cámara lenta de até 
240 cadros por segundo. A cámara FaceTime, pola súa banda, limita a súa mellora a 
unha detección facial máis precisa e á posibilidade de aplicar HDR tamén a vídeo.

A nivel de conectividade o iPhone 6 tamén soporta máis bandas de LTE, para 
poder conectarse á Internet á mellor velocidade dispoñible nos distintos países nos 
que hai conexións 4G, mellora o Wi-Fi engadindo soporte de Wi-FI AC e corrixe unha 
importante carencia dos iPhone, como era a ausencia de 
NFC.

Apple presenta novos
smartphones e un 
smartwatch

O iPhone 6 terá un grosor de 0,69 centímetros, 
un peso de 129 gramos e capacidades de 16, 64 
e 128 Gb a prezos de 699, 799 e 899 euros res-
pectivamente; mentres que o iPhone 6 Plus terá 
un grosor de 0,71 centímetros, un peso de 172 
gramos e un prezo 100 euros superior aos do seu 
irmán pequeno nas súas distintas capacidades 
de almacenamento interno. Chegarán en cor pra-
ta, ouro e gris espacial e tamén terán dispoñibles 
como accesorios as súas correspondentes fundas 
de silicona ou de pel.

Apple Pay
Un dos detalles que Apple resistíase a integrar 
no iPhone, a tecnoloxía NFC, chega finalmen-
te ao iPhone 6, e Apple non parece querer 
empregar esta tecnoloxía para facer doada 
a sincronización de dispositivos, senón para 
unha funcionalidade moi espallada polos 
mercados asiáticos, como é o pagamento 
móbil mediante contacto. Presentou así 
Apple Pay, un servizo que facilitará os paga-
mentos con tarxeta mediante o móbil, que 
permitiría autorizar un pagamento con só 
tocar un TPV co smartphone.

Esta tecnoloxía de pagamento comezará 
a empregarse en outubro nos EE.UU., 

e parece que tardaremos bastante en 
vela en Europa en establecementos 
físicos, aínda que si é posible que 
poidamos aproveitala en aplicacións, 
onde combina coa tecnoloxía de 
Touch ID para autorizar compras 
in-app. Polo momento Apple xa 
pechou acordos con Visa, Master-
Card e American Express, polo que 
Apple Pay sería compatible coa  

| Apple | PRESENTA SMARTPHONES E UN SMARTWATCH |



meirande parte das tarxetas 
bancaria (pechando tamén nume-

rosos acordos con entidades bancarias 
para poder operar coas súas tarxetas de 

débito) e entre as tendas que comezarán a 
aceptar este sistema de pagamento estarían 
compañías como Nike, McDonalds, Toys R 
Us, Subway, Bloomingdale’s ou incluso os 
parques de atraccións de Disney, mentres 
que entre as aplicacións que aceptarán este 
sistema de pagamentos podemos destacar a 
Groupon, Starbucks e mesmo a Uber.

One more thing
Tras estes anuncios, Tim Cook quixo anun-

ciar “One more thing”, un importante anun-
cio que distou de ser o peche do evento, 

para converterse nunha parte central 
bastante destacable, pois o produto 

presentado era unha completa novi-
dade: o Apple Watch, un wearable 
centrado nun deseño elegante e 
compacto que deixou ao público 

co mel nos beizos, xa que o produto non 
chegará ao mercado até 2015 a un prezo que 
parte dos 349 dólares (distanciándose dos 
seus competidores a este respecto).

O Apple Watch presume de ser o produto 
máis persoal de Apple, que conéctase ao 
iPhone para seguir de segunda pantalla, 
pero buscando unha alta personalización, 
tanto a nivel de software como de hardware, 
xa que o dispositivo chegará en 3 variantes: 
o Apple Watch (con caixa de aceiro inoxida-
ble e cor prata ou gris espacial, con cristal 
de zafiro e distintas correas), o Apple Watch 
Sport (con caixa de aluminio anodizado 
en prata ou gris espacial, con vidro Ion-X 
reforzado e correas en cores vivos) e o Apple 
Watch Edition (con caixa en ouro ou en ouro 
rosa de 18 quilates, cristal de zafiro e correas 
e pechos de deseño elegante). Tamén será 
posible adquirir o reloxo en dous tama-
ños (con 38 ou con 42 milímetros de alto) 
buscando adaptarse aos distintos tamaños 
de pulso, detalle que coidaron pouco outros 
fabricantes (facendo que os seus smart-
watches fose moi pouco axeitados para 
mulleres).

Ante o reducido tamaño de pantalla, 
Apple decidiu que a típica rosca lateral 

(chamada Coroa Dixital) sirva para contro-
lar as aplicacións para suplir boa parte dos 
xestos aos que estamos habituados nas pan-
tallas táctiles. O reloxo tamén dará toques 
físicos para que non perdamos as mensaxes 
dos noso achegados (de xeito que o correo 
electrónico, as mensaxes e as chamadas es-
tarán ao alcance do pulso), pode empregarse 
para chamadas curtas aproveitando os seus 
altofalante e micrófono (aínda que tamén 
facilita o traslado das conversas ao teléfono 
ou a un auricular Bluetooth (podendo silen-
ciarse unha chamada con só tapar a pantalla 
do reloxo coa man) e resulta especialmente 
cómodo para a práctica deportiva, pois 
incorpora monitor cardíaco óptico, aceleró-
metro (para medir os nosos pasos) e pode 
aproveitar o GPS do iPhone para rexistrar 
as sesións de adestramento, suplindo as 

funcións principais dos reloxos deporti-
vos actuais (contará con aplicación 

de adestramento oficial, que 
permitirá fixar obxectivos, 

rexistrar logros e pre-
sentar recordatorios).

O Apple Watch tamén busca abrir unha 
nova porta ás aplicacións, servindo para 
consultar o calendario, empregar mapas, 
embarcar con Passbook, controlar a repro-
dución multimedia, operar como mando a 
distancia, ver a predición meteorolóxica ou 
incluso ditarlle mensaxes a Siri. É de agardar 
que nos vindeiros meses cheguen moitas 
outras aplicacións para este trebello, xa que 
Apple vai pór a disposición dos desenvolve-
dores un WatchKit que facilitará a creación 
de novas apps que saiban tirar proveito do 
Apple Watch.

Outro detalle salientable do Apple Watch 
é que cárgase mediante un conector que 
combina a tecnoloxía MagSafe coa carga 
indutiva, permitindo así que o interior do 
reloxo permaneza completamente selado. 
Tamén integra NFC, de xeito que podería 
empregarse para a realización de pagamen-
tos vía móbil, polo que temos un produto 
con moito potencial do que teremos que 
agardar meses para ver o que dá de si.

Pero o reloxo non foi o peche da keyno-
te, senón que quixeron despedirse cunha 
actuación en vivo de U2, grupo que quixo 
aproveitar a ocasión para bater todo un 
record mundial ao permitir a descarga de 
balde do seu novo álbum, Songs of Innocen-
ce, a través de iTunes, de xeito que máis de 
500 millóns de clientes da tenda de descar-
gas de Apple tería acceso ao disco no día do 
seu lanzamento. O novo álbum de U2 pode 
descargarse dende iTunes ou directamente 
dende a aplicación de Música dos dispositi-
vos con iOS, xa que se engadiu directamente 
á biblioteca dos usuarios de iTunes. 
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Se algo pareceu desprenderse da feira IFA de Berlín deste ano é 
que os smartphones de grande pantalla son os produtos de maior 
actualidade, parecendo unha tendencia imparable, de xeito que 
os terminais de pequenas dimensións parecen relegados á gama 
baixa, e como exemplo dos tabletófonos de moda temos que unha 
vez máis Samsung volve colocarse como referente co novo GALAXY 
Note 4, smartphone presentado esta semana e que vén a ser unha 
evolución do Note 3, conservando tamaño de pantalla, pero mello-
rando a súa resolución.

Temos así que o GALAXY Note 4 pode 
presumir da súa pantalla Super AMOLED 
de 5,7 polgadas cunha resolución de 
2.560 x 1.440 píxeles. As cámaras tamén 
dan un importante salto adiante, cun 
sensor de 16 Mpíxeles con estabilizador 
óptico de imaxe na cámara traseira e 3,7 
Mpíxeles na cámara frontal (ideal para 
auto-fotos). Continuando as xeracións 
anteriores desta familia, o Note 4 
tamén conta co típico S Pen e escáner 
de pegadas dixitais, incluíndo un 
elemento realmente novo: un sensor 
de ultra-violeta.

Tamén vén con Wi-Fi AC, Blue-

tooth 4.1, NFC e función de mando a distancia por infravermellos. O 
novo smartphone está dotado con 3 Gb de RAM, 32 Gb de memoria 
interna (ampliable mediante tarxetas microSD de até 64 Gb), ten un 
grosor de 8,5 milímetros e un peso de 176 gramos. A súa batería de 
3.220 mAh tamén conta con tecnoloxía de carga rápida, que é un 
bo complemento á súa autonomía.

Pero Samsung non se conformou cun único Note, e tamén 
presentou o GALAXY Note Edge, unha curiosa proposta innovadora 
que destaca por contar cunha zona de pantalla curva nos bordes 

que buscan servir como acceso rápido ás aplicacións máis 
frecuentemente usadas, as alertas e ás funcionalidades 

do trebello, que está accesible incluso cando temos a 
tapa do móbil pechada. Entre as súas funcións desta-
ca, por exemplo, que esta marxe curva poida amosar 
notificacións mentres estamos a reproducir un vídeo 
(sen invadir a área de reprodución do corte).

Este novo terminal adopta unha pantalla Super 
AMOLED de 5,6 polgadas , cunha resolución de 2.560 
x 1.440 + 160 píxeles, estando moi preto do Note 4 
en case todo. Aparte do modelo de 32 Gb de alma-
cenamento interno, tamén contará cun modelo de 
64 Gb, o seu grosor redúcese até os 8,3 milímetros, 

o seu peso queda en 174 gramos e a súa 
batería limítase aos 3.000 mAh.

Ambos smartphones che-
garán ao mercado no mes de 

outubro. 

Samsung presenta o GALAXY Note 4 
xunto cun innovador Note Edge

Avanzando no desenvolvemento da tecnoloxía de 
realidade virtual, Oculus VR comezou a distribuír durante 
o verán o seu segundo kit de desenvolvemento, 
que supón un importante salto adiante en 
resolución e velocidade de refresco, 
conseguindo que estes lentes de rea-
lidade virtual resulten moito menos 
incómodos para o usuario final, e 
este produto que pode mercarse 
por 350 dólares contará cunha 
curiosa variante, o Samsung Gear 
VR, que un accesorio que con-
verte un smartphone Samsung 
GALAXY Note 4 na pantalla para 
este sistema de realidade virtual, do 
que por fin sabemos o prezo: 199 dólares 
(154,18 euros).

Un dos detalles máis curiosos do Gear VR é que está baseado nun-
ha pantalla de 5,7 polgadas cunha resolución de 2.560 x 1.440 píxe-
les, de xeito que tería unha maior resolución que o kit de desenvol-
vemento oficial (que limita a súa resolución ao Full HD) operando co 
software de Oculus. Pero tamén cómpre destacar que estamos ante 

un produto que non está dirixido ao público final, se-
nón a desenvolvedores e creadores de contidos, que 

queren experimentar con esta tecnoloxía antes da 
súa popularización, que podería chegar en 2015, 

cando se prevé que cheguen ao mercado os 
lentes Oculus Rift na súa versión de consumo 

a un prezo que estará entre os 200 e os 400 
dólares, buscando ser o máis reducido 

posible para poder abrir a porta a 
un xeito de gozar de contidos que 
vaia moito máis aló do mundo dos 
videoxogos.

Este novo accesorio para colocar 
o Note 4 conta con acelerómetro, 

xiroscopio, magnetómetro e sensor de proximida-
de, conéctase ao smartphone por USB 1.1, panel táctil, 

botón de volume, tecla de atrás e unhas medidas de 198 x 116 x 90 
milímetros. Inclúe unha tarxeta microSD de 16 Gb con numerosos 
contidos 3D e de 360 graos precargados. Tamén é capaz de previ-
sualizar imaxe da cámara a 60 cadros por segundo, e pode operar 
cunha latencia inferior aos 20 milisegundos, co que agardan que a 
experiencia de uso sexa realista e confortable. 

Un accesorio converte o GALAXY 
Note 4 nuns lentes de realidade virtual
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Tras rumores que apuntaban a que Sam-
sung estaba a preparar un smartphone con 
marco metálico, xa é oficial o Samsung GA-
LAXY Alpha, que pode considerarse como o 

smartphone surcoreano máis parecido ao 
iPhone, aínda que cun tamaño claramente 
superior (xa que a súa pantalla de alta defi-

nición Super AMOLED ten unha diagonal 
de 4,7 polgadas, de xeito que parece-
ríase máis ao futuro iPhone 6).

Este novo smartphone consegue un 
acabado moi elegante, non só polo 
seu marco metálico e os seus bordes 
redondeados, senón tamén por gozar 
dun grosor de menos de 7 milíme-
tros, suficientes para integrar unhas 

prestacións máis que suficientes 
para o usuario medio, que 

previsiblemente 
dará moito 

va-

lor á elegancia deste móbil que chegará o 
mes que vén en varias cores (negro, branco, 
dourado, prata e azul).

O Samsung GALAXY Alpha funciona cun 
procesador de 4 + 4 núcleos, 2 Gb de RAM, 
32 Gb de almacenamento interno (non 
ampliable), cámara traseira de 12 Mpíxe-
les (con HDR e gravación de vídeo en 4K), 
cámara frontal de 2,1 Mpíxeles, LTE, Wi-Fi AC, 
Bluetooth 4.0, NFC, lector de pegadas dixitais 
e Android 4.4.4; ten unha batería de 1.860 
mAh, un grosor de 6,7 milímetros e un peso 
de 115 gramos, prestacións bastante comple-
tas que, de combinarse cun prezo axustado, 
poderían converter a este smartphone nun 
dos máis vendidos do outono. 

Samsung presenta a evolución do deseño 
dos seus smartphones GALAXY

Noke, o cadeado que usa o smartphone como chave

O LG G Watch R venderase por 299 
euros a partires de outubro

Despois e que LG adiantara que ía facer fronte ao Moto 360 cun smartwatch con 
pantalla circular a través dun teaser, preferiu non agardar á feira IFA de Berlín para 
detallar o que será o LG G Watch R, asegurando tamén que sairá á venda no mes 
de outubro a un prezo de 299 euros.

O novo smartwatch parece querer ser un dos máis completos do mercado, 
cunha pantalla P-OLED circular de 1,3 polgadas (cunha resolución de 320 x 320 
píxeles), un procesador Qualcomm Snapdragon 400 a 1,2 GHz, 512 Mb de RAM, 4 
Gb de almacenamento interno, batería de 410 mAh, pulsímetro óptico, barómetro, 
xiroscopio, acelerómetro, compás e resistencia ao po é á auga IP67 (de xeito que 
aguantaría até 30 minutos a un metro de profundidade).

Este novo reloxo de pulso de LG funciona con Android Wear, polo que pode comu-
nicarse con calquera smartphone con Android 4.3 ou superior. O seu marco é de aceiro 
inoxidable e vén cunha correa de pel de 22 milímetros que pode intercambiarse. 

Kickstarter continúa a servir de lanzadeira 
para numerosos produtos que dificilmente 
verían a luz sen recorrer ao micromecena-
do, o que resulta un tanto rechamante se 
vemos que en moitas ocasións conseguen 
superar o seu obxectivo en menos de 24 
horas, como aconteceu co último produto 
de FŪZ Designs, o cadeado Bluetooth Noke.

Estamos ante unha solución que busca 
evitar ter que cargar cunha chave máis e 
evitar os problemas de ter que compartilas, 
de xeito que para abrir o cadeado emprega 
unha aplicación móbil (para Android e iOS) 
que se comunica co pecho a través de Blue-
tooth, facendo doado e seguro compartir 
as posesións que aseguremos con este 
elegante accesorio de boro e aceiro refor-

zado. O Noke é resistente á auga, carece de 
botóns externos, a súa batería pode durar 
até un ano enteiro para un uso normal e, 
como curiosidade, conta cun sistema de 
acceso rápido co que podemos abrir o 
cadeado mediante un código de toques 
curtos e longos no seu arco, como método 
de emerxencia para cando non teñamos 
o smartphone a man ou quedemos sen 
batería.

Este cadeado está a ofrecerse a través de 
Kickstarter por 59 dólares (55,45 euros con 
gastos de envío incluídos) coa posibilidade 
de reducir o seu prezo de adquirir varios 
dispositivos á vez, agardándose que che-
guen a mans dos seus mecenas a partires 
de febreiro de 2015. 
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Chegará ás tendas o 12 de 
novembro

A saga terá un novo xogo para 
Xbox 360 e PS3

Warner Bros. Interactive Entertainment anunciou a data 
de lanzamento oficial do xogo LEGO Batman 3: Más Allá de 
Gotham, que finalmente veremos nas tendas europeas o 12 de 
novembro nas súas versións para Xbox One, Xbox 360, PlaySta-
tion 4, PlayStation 3, Wii U, Nintendo 3DS, PlayStation Vita e PC.

O novo xogo segue os pasos da anterior entrega de LEGO 
Batman, co gardián de Gotham unindo forzas con outros super-
heroes de DC para loitar contra o mal. Desta volta é Brainiac o 
malvado que ameza con destruír o planeta Terra, e para evitar 
que cumpra cos seus plans non chegará con que os bos entren 

en acción, senón que tamén deberán recrutar aos viláns para re-
coller aneis de lanterna por distintos planetas e así poder deter 
a Brainiac antes de que sexa demasiado tarde.

Estamos ante o xogo máis ambicioso de LEGO até o momen-
to, con máis de 150 personaxes xogables, que van dende os 
membros da Justice League até a aparición estelar de Adam 
West (actor que encarnaba a Batman na serie televisiva de 
1966). 

| LEGO BATMAN 3 | ASSASSIN´S CREED | 
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Para non deixar abandonados aos usuarios de consolas da anterior xeración, Ubisoft anunciou que a franquía 
de Assassin’s Creed terá un novo xogo para eles, que continuará a historia norteamericana de Assassin’s Creed III e 
Assassin’s Creed IV: Black Flag, no que promete ser o capítulo máis escuro da franquía protagonizado por Shay 
Patrick Cormac, un membro da Orde que tras verse traizoado decide vingarse, despoxándose da capucha de 
Assassin e adoptando o rol de Templario, perseguindo e asasinando aos que antes eran os seus compañeiros.

Assassin’s Creed Rogue desenvolverase polo Atlántico norte, polo Val do Río Apalache e até New York, 
territorios polos que Shay cazará a membros da orde dos Assassins. O xogo tamén presentará novas armas 
e un novo navío, The Morrigan, de xeito que tamén recuperará a xogabilidade naval tan ben recibida nos 
xogos anteriores.

Este novo xogo está a ser desenvolvido por Ubisoft Sofía, en colaboración cos estudios da compañía 
en Singapur, Montreal, Quebec, Chengdu, Milán e Bucarés, e será exclusivo para Xbox 360 e PlayStation 
3. O seu lanzamento será o 11 de novembro. 
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videoxogos

As consolas PlayStation 
gozarán dun novo xogo 

| DRAGON QUEST | RESIDENT EVIL | 
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Os afeccionados dos survival horror levan anos queixán-
dose de que o xénero degradou en shooters en primeira 
persoa, e para que os nostálxicos poidan recuperar os 
clásicos en máquinas actuais anuncian que a primeiros de 
2015 teremos en Europa unha edición remasterizada do 
primeiro Resident Evil para PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One e 
PC, que poderá mercarse en formato descargable.

Este xogo de 1996 xa contara cunha revisión en 2002 
(para GameCube), e con esta nova adaptación lucirá novos 
modelos 3D, actualización de texturas, unha resolución de 
1080p nas máquinas de nova xeración, son envolvente 5.1 
totalmente remasterizado e incluso a opción de poder go-
zar deste título coa súa relación de aspecto orixinal (4:3) ou 
en formato panorámica (16:9). Tamén será posible xogar 
co sistema de control orixinal, ou empregando un sistema 
alternativo no que podemos desprazarnos cos mandos 
analóxicos (que é o habitual nos xogos actuais). 

RESIDENT EVIL

Capcom anuncia o remake 
do clásico

Iniciando setembro con forza Sony 
realizou unha rolda de prensa para o 
público xaponés, que pechou cun im-
portante anuncio: a PlayStation 4 terá un 
novo xogo da franquía Dragon Quest que 
levaba unha década afastada da marca 
PlayStation. De todos os xeitos, Dragon 
Quest Heroes non será un xogo habitual 
da saga de Sqare Enix, senón que esta-
riamos ante un título desenvolvido por 
Omega Force que, en vez de optar pola 
fórmula do RPG xaponés, adoptará o xé-
nero mosou, ou sexa, que será semellan-
te aos títulos da saga Dinasty Warrior, do 
mesmo xeito que acontece con Hyrule 

DRAGON QUEST

Warriors (xogo que supón a 
estrea dos personaxes de The Le-
gend of Zelda en tal xénero de xogos de 
loita/combate). Este novo título tamén 
terá versión para PlayStation 3, mentres 
que a PlayStation 4 tamén gozará dunha 
versión da consola personalizada co 
gallo do lanzamento deste xogo.

Polo momento non se sabe se este 
xogo chegará a Europa, o que posible-
mente estea supeditado ao éxito que 
teña Hyrule Warriors no noso territorio, 
pois o xénero musou non callou entre o 
público occidental, estando considerado 
como un tipo de xogo de nicho que en 

moitos casos limita a súa distribución a 
formatos descargables (e sen localizar ao 
español).

O último Dragon Quest do que goza-
ran as consolas PlayStation fora Dragon 
Quest 8, lanzado en 2004, mentres que as 
súas dúas seguintes entregas limitáronse 
a máquinas de Nintendo. 
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