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O outono ferve de actividades TIC na nosa 
terra. Case se podería dicir, que comeza 
a facerse complicado saber a cal acudir e 
facer compatíbeis uns eventos con outros. 
O que si que está claro é que a Noite Galega 

das Telecomunicacións, edición dezanove, é unha cita á 
que prestarlle cumprida atención. E non só porque é a 
gran festa anual dos nosos enxeñeiros de Telecomunica-
ción, aínda que tamén. A maiores, a Noite (que este ano 
celébrase o 24 de outubro no Gran Hotel da Toxa) é unha 
fonte de información e unha xanela directa á tecnoloxía 
e á innovación que vai abrollar da nosa terra nos vin-
deiros meses. Por se isto fose pouco, non son poucos os 
proxectos de valor que teñen decote o seu xermolo neste 
festexo: que se xunten profesionais e que de xeito inevitá-
bel intercambien ideas e e propostas adoita desencadear 
este tipo de cousas colaborativas. A axenda deste ano ten 
un elemento común: a capacidade e o potencial das no-
vas tecnoloxías e dos recursos de telecomunicación para 

mellorar a nosa calidade de vida facendo especial fin-
capé na cuestión da saúde. O COETG-AETG (binomio 
que xunta ao Colexio e á Asociación de Enxeñeiros de 
Telecomunicación de Galicia, organizador do evento) 
informa que a eSaúde será un dos eixes que artelle a 
innovación galega dos vindeiros anos, unha especie 
de punto referencial. Isto débese ao labor de boa 
parte das nosas empresas do sector, á investigación 
que se xera nas tres universidades e tamén á rica pro-
dución (transferencia tecnolóxica) da que fan fala os 
nosos centros tecnolóxicos como Gradiant ou CITIC. 

Dito doutro xeito: o camiño da eSaúde xa está trazado na 
nosa terra e cada pouco incorpóranse vehículos. Porén, 
hai sitio para máis. Verémolo na Gala do 24, e atención aos 
premios cuxa entrega está prevista na cita dos enxeñeiros 
(falamos deles nas páxinas centrais). 

Código Cero

Humor tecnolóxico de Henrique Neira

Hai dez anos o número 25 de  
Código Cero centraba unha parte 
dos seus esforzos en facer unha 
especie de recompilación dos 
momentos máis destacados do 
congreso GaliciaTic celebrado en 
Santiago. Ante a imposibilidade 
de falar de tódolos que estiveron 
alí e de tódolos que tiñan algo que 
dicir  o que ofreceiamos viña  a ser 
algo así como as “mellores xogadas” 
dunha xuntanza que reuniu ó máis 
salientable do sector tecnolóxico 
do país.

Naquel número 25 recolliamos 
amais unha serie de interesantes 
reportaxes sobre as moitas opcións 
de acceso á Internet de alta velo-
cidade que viñan naquel outono 
de hai dous lustros, a Rede como 
vehículo de información e lecer (e os 
riscos que se corren dunha excesiva 
dependencia) ou os ataques na 
Web, cada vez máis frecuentes, cada 
vez mellor dirixidos. Incluíamos 
tamén un artigo sobre a nosa visita 
a Activa Galicia (a domótica é unha 
das nosas debilidades, qué lle imos 
facer), feira do noso país sobre novas 
tecnoloxías no fogar onde puidemos 
soñar con ter na nosa casa unha 
serie de aparellos que, se ben non 
incrementarían en moitos puntos a 
nosa felicidade, si que a reforzaría... 
¿Ou é que ninguén quere ter un ro-
bot no que descargar as tarefas máis 
incómodas da vida diaria?

 Como é habitual na nosa revista 
completabamos o número coas 
seccións habituais, barlovento, 
opinión, xogos, PC práctico.... e ago-
ra como daquela seguimos acudin-
do á cita diaria cos nosos subscrito-
res e mantemos o boletín do portal 
xa que a actualidade tecnolóxica 
non cesa. Lembren "codigocero.
com" e "codigo.gal" siguen dia a día 
a información da I+D+i e da ciencia 
do noso pais. 

NÚMERO 25 SETEMBRO / OUTUBRO 2004

GaliciaTic

Repaso a tres “tecno-xornadas”

ADSL outono/inverno

Internet pisa o acelerador

Visita a Activa Galicia

A feira intelixente

A Rede gaña adeptos

A vida sen conexión… ¿é vida?
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 A compañía Telefónica deu a coñecer 
a mediados de outubro os seus vin-

deiros pasos en materia de ciberseguridade. 
A información, achegada no marco do Dia 
da Innovación en Seguridade (o xoves 16), 
centrouse sobre todo no ámbito dos novos 
produtos e servizos a desenvolver e impulsar 
mediante acordos con outras compañías. 
Sen ir máis lonxe, Telefónica desvelou os 
detalles dos seus acordos estratéxicos con 
Microsoft (contra o crime dixital), Google ou 
Facebook, pactos aos que cómpre engadir 
o asinado con ElevenPaths e que centra 
os seus esforzos no desenvolvemento de 
produtos “únicos e innovadores”. Froito disto 
último é o lanzamento de Path5, unha nova 
achega de ciber-intelixencia “para loitar 
contra as ameazas do mundo móbil”.

Path5 é un produto de ciberseguridade 
desenvolvido por ElevenPaths que facilita 
aos profesionais e expertos en protección 
informática a investigación en contornas de 

aplicacións móbiles. Ofrece unha solución 
integral que, en palabras de Telefónica e Ele-
venPaths, “mellorará as análises e pescudas 
para dar resposta a calquera acción fraudu-
lenta na que puidese utilizarse algún com-
poñente móbil”. En definitiva, Path5 permite 
aos analistas rastrexar a actividade destes 
compoñentes móbiles creados por desen-
volvedores e predicir outras actividades se-
mellantes. Igualmente, explica a operadora, 
“posibilita fixar alertas que detectan a activi-
dade fraudulenta destes desenvolvedores, o 
que converte a Path5 nunha solución ideal 
para os equipos de seguridade, legais e de 
mercadotecnia das empresas, ou analistas 
de tendencias en aplicacións móbiles”.

Por certo que Path5 complementa a actual 
oferta de solucións especializadas de seguri-
dade que Telefónica fornece a empresas.

No marco do Día da Innovación en Segu-
ridade, a operadora tamén desvelou os prin-
cipais detalles do seu acordo con Microsoft, 

un pacto a nivel mundial para compartir en 
tempo real os datos do programa de inteli-
xencia aplicada ao cibercrime, “fundamental 
para os clientes das dúas compañías, xa 
que o intercambio de información comer-
cial é crucial para combater estas prácticas 
fraudulentas agora e no futuro”, informou  a 
operadora. A empresa tamén lembrou que 
a unidade de loita contra os delitos dixitais 
de Microsoft ten unha ampla experiencia 
en erradicación de malware e programas 
daniños. 
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 | Novas | RESUMO DE ACTUALIDADE TIC |

O Centro de Investigación en Tecnoloxías da Información 
e as Comunicacións (CITIC), impulsado pola Universidade 

da Coruña, nomeou a Manuel Francisco González Penedo novo 
coordinador do centro, posto que ate a presente data ocupaba Se-
bastián Bamonde Rodríguez. 
O novo coordinador do 
CITIC é doutor en Ciencias 
Físicas pola Universidade de 
Santiago de Compostela, 
ademais de exercer como 
profesor titular da Facultade 
de Informática da Universi-
dade da Coruña é membro 
de comités internacionais e 
forma parte de comités de 
avaliación de proxectos de 
investigación de axencias 
nacionais e autonómicas. 
Ademais, é investigador 
principal do Grupo de Investigación VARPA (Visión Artificial e 
Recoñecemento de Patróns) do CITIC. A súa relación co Centro 
procede de tempo atrás, xa que ate o momento González Penedo 
era responsable da Área Tecnolóxica de Procesado de Imaxes Dixi-
tais, que centra o seu traballo no desenvolvemento de aplicacións 
baseadas en técnicas de visión.

A ampla experiencia e traxectoria profesional de González Pe-
nedo, tanto no ámbito da investigación coma no da transferencia, 
supón para o CITIC un valor engadido, xa que a relación co tecido 
empresarial é un elemento fundamental para favorecer a innova-
ción e a transferencia de coñecementos, misión principal do CITIC 
na súa estratexia de incorporación de proxectos no ámbito das TIC 
beneficiosas para a sociedade. 

A aplicación infantil CreaAppcuentos vén 
de ser recoñecida como a mellor ferra-

menta de ensino e divulgación nos Premios á 
Innovación Educativa outorgados en Madrid o 
sábado 18 de outubro no salón SIMO Educación 
2014 de IFEMA, a segunda edición do evento. 
Avelino Correa e Antonio Escudero, fundadores 
de CreAppcuentos, recolleron o premio Mellor 
App Educativa que outorgaba a organización 
da feira da man de María Valcarce, directora de 
SIMO Educación.

Para Avelino Correa, “o premio é un recoñece-
mento ao traballo dun ano e á colaboración de 
educadores que nos permitiu crear unha ferra-
menta útil no ámbito da educación”. O xurado 
estivo composto pola devandita María Valcarce, 
directora de SIMO Educación e Javier Palazón, 
director de Educación 3.0, quen decidiron o 
gañador do concurso. 

Manuel González Penedo será o 
novo coordinador do CITIC

CreaAppcuentos, 
galardoada en SIMO 
Educación 2014

Telefónica lanza Path5 para loitar contra 
as ameazas móbiles
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Carballo acollerá un 
novo congreso sobre 
creatividade TIC

 Para divulgar diversas iniciativas innovadoras 
co obxectivo de transmitir e pór en valor estas 

experiencias entre os días 30 e 31 de outubro celebra-
rase no Fórum de Carballo o congreso Cos pés na terra, 
promovido pola Asociación de Xóvenes Empresarios de 
Bergantiños (AXOBER).

O xoves pola mañá terá lugar a sesión Carballo 
Innova, con diversas presentacións de iniciativas em-
prendedoras locais (a empresa de sistemas eléctricos 
Digiswitch, a revista profesional de fútbol e fútbol sala 
Fútbol Táctico, o portal e a tenda en liña Bricogeek, a 
compañía especializada en electrónica Static Boards, a 
factoría audiovisual Mamá Loca, a empresa de maqui-
naria para a industria conserveira Herfraga e os especia-
listas en impresións 3D Lupeón), mentres que na sesión 
de tarde impartirase un obradoiro de Design Thinking, 
unha metodoloxía da Universidade de Standford para o 
deseño de produtos, da que darán conta os responsa-
bles de Vermis Project.

O venres contarase coa presenza de tres personalida-
des destacadas do mundo da innovación: Paco de Pin, 
quen está innovar no negocio musical dende Nordesía; 
Antonio Muíños de Portomuíños, un referente inter-
nacional da transformación agroalimentaria; e Paco 
Morales, que dende o seu restaurante Noor de Granada 
vén de revolucionar o mundo da gastronomía grazas á 
aplicación no seu ámbito da tecnoloxía de impresión 
3D. Completarase a xornada cun xantar que coincidirá 
coa celebración da LaconNetwork. 

 | Novas | RESUMO DE ACTUALIDADE TIC | | Galicia, eixe de investigación | REALIDADE AUMENTADA |

Gradiant achega futuro 
á prensa escrita coa súa 
investigación en realidade 
aumentada
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A realidade aumentada é un ámbito de especial interese para 
o centro tecnolóxico Gradiant. Para quen queira saber a 
ciencia certa en que consiste o labor despregado por Gra-
diant nesta cuestión, dicirlle que no marco das Xornadas 
de Automatización Industrial (Vigo, auditorio AFundación, 

entre o 3 o 7 de novembro) os investigadores do centro van expor en 
detalle os seus últimos avances en realidade aumentada e posicio-
namento de interiores. Sobre a primeira, boa parte do que se fai en 
Gradiant tende a achegar novos horizontes para a prensa escrita. O 
xermolo disto está na constatación (xa hai anos, pero agora recruan-
do) da fonda crise que vive o xornalismo e a comunicación tradicional: 
menos ingresos, menos lectores, menos publicidade. Dito doutro xei-
to, a menos anunciantes e menos posibilidade de interacción, menos 
opcións de supervivencia para a prensa escrita.

Tendo en conta isto, e non sen certa lóxica, determinados investi-
gadores internacionais están a argallar canles e recursos para que as 
tecnoloxías, en boa medida, compensen á prensa escrita pola caída de 
ingresos e lectores. Á cabeza destes investigadores está Gradiant, que 
achega xa unha solución para aumentar “as posibilidades da prensa 
escrita, engadindo contidos dixitais ás edicións en papel a través da 
realidade aumentada”. Esta tecnoloxía, informan fontes do centro 
galego, “levará á prensa escrita a un novo nivel, proporcionando a 
posibilidade de incluír unha canle de venda directa, comunicación con 
redes sociais e visualizar galerías fotográficas, vídeos ou obxectos 3D 
sobre o papel”.

Asemade, o obxectivo dos traballos de Gradiant é acadar que os 
espazos publicitarios tamén se vexan revalorizados, “debido a que 
agora a complexidade da campaña virá limitada pola imaxinación 
dos anunciantes e non polo espazo dispoñíbel no soporte gráfico”. 
Segundo engaden os investigadores do centro galego, a creación dos 
espazos publicitarios de realidade aumentada resulta “un proceso 
sinxelo e rápido”, sen ser necesarios coñecementos técnicos, grazas á 
ferramenta Gradiant AR Builder. 
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 O domingo 12 de outubro a banda deseñada estreou un novo altofalante 
na Rede, unha nova publicación satírica que busca ocupar un oco deixa-

do neste xénero no mercado galego que opta polo formato dixital seguindo os 
pasos de iniciativas como Orgullo y Satisfacción, que ousan explorar estas novas 
canles de distribución para chegar ao público.

O Botafumeiro (obotafumeiro.com) é unha revista dixital mensual, que ten 
como grande reto sumar o apoio dos lectores para conseguir converterse 
nunha publicación sustentábel, algo cada día máis complicado no panorama 
editorial actual, e que leva aos autores a buscar vías distintas ás tradicionais.

Esta publicación dixital que nace “facendo país” xunta os talentos de autores 
galegos como Xiomara Correa, Alberto Guitián, Berto Fojo, Brais Rodríguez, Mar-
tín Romero, Manel Cráneo, Fernando Ruibal ou Jano, entre outros, incorporando 
a novas firmas nos seguintes números, e procurará dedicar cada número a un 
tema de actualidade, aínda que non todo o seu contido será banda deseñada, 
senón que tamén contará con textos de distintos colaboradores. 

 Coa chegada do novo curso ponse en marcha a nova edición, 
a quinta xa, dun programa escolar dirixido a fomentar entre a 

rapazada o uso do sentido común nas súas navegacións. Falamos de 
Navega con Rumbo, iniciativa para o emprego responsábel e seguro 
da Internet que conta co respaldo do Colexio Profesional de Enxe-
ñería en Informática de Galicia (CPEIG), responsábel do programa 
xunto coa Consellería de Cultura e Educación (ao abeiro do proxecto 
Abalar). Navega con Rumbo, informan os impulsores da actividade, 
“busca guiar á nosa mocidade cara a unha navegación segura e útil 
e evitar que sexan vítimas de condutas como o ciberacoso ou outros 
riscos derivados dun mal uso das redes sociais”. 

Coma nas anteriores edicións do programa, farase un especial 
fincapé en mobilizar tamén ao profesorado e ás familias dos rapaces, 
buscándose a súa participación como mediadores e transmisores de 
boas prácticas TIC. 

A quinta edición de Navega con Rumbo foi presentada polo 
conselleiro Xesús Vázquez e o presidente do CPEIG, Fernando Suárez, 
que asinaron este martes 14 de outubro o protocolo de colaboración 
e desenvolvemento das actividades previstas. Sobre estas últimas, 
sinalar que levaranse a cabo xornadas divulgativas dunha hora de 
duración entre toda a comunidade educativa en 240 centros Abalar 
seleccionados (20 máis que na pasada edición), entre os cales terán 
prioridade aqueles que participan no proxecto de educación dixital 
E-Dixgal, posto en marcha este mesmo curso. 

O programa estará apoiado polas Guías de Boas Prácticas elabo-

radas polo CPEIG, dirixidas tanto ao alumnado coma ás familias e ao 
profesorado, que se poderán descargar en formato electrónico na 
web do programa, navegaconrumbo.es, web na que tamén estará a 
disposición da comunidade educativa xogos e ligazóns de interese 
sobre a temática do programa. 
Segundo fixeron saber Vázquez e Suárez, a través de Navega con 
Rumbo realizáronse xa 650 accións noutros tantos centros educati-
vos desde o curso 2010-2011. 

Sae á venda a revista satírica dixital 
O Botafumeiro

Navega con Rumbo inclúe accións formativas 
en 240 centros Abalar
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 O pasado mes de setembro a Axencia Tributaria de Galicia (ATRIGA) fixo ba-
lance das autoliquidacións recibidas ao longo do pasado exercicio. En total, 

acolléronse en 2013 máis de 365.000 autoliquidacións dos principais impostos, a 
gran maioría no ámbito do Imposto de Transmisións Patrimoniais e Actos Xurídicos 
Documentados (ITP-AXD) e no Imposto de Sucesións. Xa nun plano TIC, dicir que 
o avance da eAdministración neste ámbito semella ser significativo. De feito, a 
axencia informou de que o 58% das devanditas autoliquidacións foron presentadas 
de xeito telemático (a través das ferramentas dixitais de Administración Electrónica 
habilitadas), porcentaxe que se incrementou en doce puntos nos últimos cinco 
anos ao pasar do 46,4% ao 58%.

A axencia tamén sinalou que no pasado exercicio concedéronse aprazamentos 
e fraccionamentos por importe de 23 millóns de euros co fin de facilitar o cumpri-
mento das obrigas tributarias a familias e empresas. “Esta cifra ascende a case 116 
millóns de euros dende o 2009”, engadiu. Igualmente, ao abeiro deste balance de actividade, déronse a coñecer boa parte dos esforzos que se 
desenvolven para potenciar a Oficina Virtual Tributaria (OVT) como “un  importante mecanismo de aforro de tempo e de custos para a cidadanía”. 
Ao fío disto, recordouse que a OVT permitiu aforrar a cidadáns e empresas “preto de 113 millóns de euros dende 2009, ao tempo que serviu para 
mellorar a produtividade na Administración e elevar a transparencia cara o contribuínte”. O pasado ano, a Oficina Virtual Tributaria recibiu case 
670.000 accesos, engadiuse. Ou sexa, que foi obxecto de máis de 1.800 accesos ao día. Estes datos foron dados a coñecer por o 19 de setembro 
polo director da ATRIGA, Ulpiano Villanueva. 

  Resolveuse finalmente o premio ao Mellor Proxecto Fin de Carreira con 
Licenza Libre. Logo dunha  recta final na que quedaron claras varias cou-

sas a ter en conta (record de participación nesta convocatoria do primeiro, a ele-
vada calidade das propostas presentadas, o amplo abano de cuestións sociais, 
tecnolóxicas e económicas que abrangueron), concedéuselle o devandito galar-
dón o pasado venres 17 de outubro a Vreixo González Caneda da Universidade 
da Coruña polo proxecto Aplicativo de cálculo de rutas en transporte público con 
software libre. Este recoñecemento ten unha dotación económica de 1.500 eu-
ros achegada polo CIXUG ao abeiro do Convenio de colaboración asinado coa 
AMTEGA. Esta edición do premio veu da man, precisamente, da Axencia para 
a Modernización Tecnolóxica de Galicia e o CIXUG (consorcio galego das tres 
universidades para o desenvolvemento de aplicacións para a xestión). 
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Resolveuse o premio ao mellor proxecto fin de carreira 
con software aberto 

Case o 60% das autoliquidacións 
recibidas por ATRIGA presentáronse 
de xeito telemático

Segundo explicaron, o proxecto gañador é unha 
ferramenta para o sistema operativo Android, que ofre-
ce cálculo multimodal de rutas en distintos medios de 
transporte publico, a pé e en bicicleta como ferramen-
ta de busca das mellores rutas. Ademais, entregouse 
tamén un segundo premio a Iago Veloso Abalo pola 
proposta Sistema de gravación automática da emisión 
en directo dunha emisora de radio comunitaria con Soft-
ware Libre para a xestión da programación dunha radio 
comunitaria, así como dun sistema de gravación e pu-
blicación automática das emisións. Este galardón con-
ta cunha dotación económica de 750 euros achegados 
pola Asociación GPUL, colaboradora da iniciativa no 
marco de colaboración asinado coa AMTEGA.

Os outros tres finalistas do premio a quen o xurado 
felicitou polo seu traballo foron David Albela Pérez 
(coa Aplicación de soporte para o mantemento de pro-
dutos software, que permite xestionar as peticións de 
cambio e as actividades necesarias para desenvolvelos, 
proporcionando unha serie de indicadores a nivel de 
proceso, que permitan facer un seguimento do man-
temento), Santiago Saavedra López (co Trustable Distri-
buted Storage over Untrusted Peers, un proxecto co que 
se pretende desenvolver unha rede distribuidora de 
contidos actualizábeis e versionábeis sen necesidade 
dun terceiro de confianza) e Damián Aragunde Pérez 
(polo Deseño e implementación dunha ferramenta de 
axuda á audición mediante o uso de tecnoloxías móbiles, 
que consiste no desenvolvemento do aplicativo para 
dispositivos Android OK-OH! que percibe o son circun-
dante mediante os micrófonos e ofréceo ao usuario de 
maneira clara e aumentada). 
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Unha profesión a ter 
moi en conta
O 92% dos nosos enxeñeiros en Informática 
teñen a día de hoxe un posto de traballo

| CPEIG | SITUACIÓN LABORAL DAS ENXEÑARÍAS TIC |
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O 
Colexio Profesional de Enxeñaría en Informática de Galicia, CPEIG, presen-
tou recentemente en Santiago un novo informe de seu sobre a situación 
laboral actual das enxeñarías TIC na nosa terra. O estudo, que é unha 
actualización e unha ampliación das investigacións feitas polo colexio en 
2008, confirma unha vez máis o que xa se supuña a todos os niveis: malia 

a situación económica e laboral actual, máis ben negativa, as TI seguen a ser unha excelente 
aposta á hora de buscar o noso futuro. 

O informe, que foi dado a coñecer ante estudantes e profesores da Escola Técnica Superior 
de Enxeñaría (tocándolles moi de preto o que nel se inclúe), sinala que o 92% dos participan-
tes nas enquisas teñen arestora un posto de traballo. Segundo fixo saber Fernando Suárez, 
presidente do CPEIG, “nas enxeñerías en Informática en Galicia seguimos a ter unha taxa de 
desemprego moi baixa, tanto se a comparamos coa media nacional como se comparamos 
coas taxas doutras profesións”.

A investigación foi presentada en Santiago polo propio Fernando Suárez. O acto contou 
coa participación de Antonio Mosquera, director da ETSE; e Felicitas Rodríguez, xefa do 
Departamento de Sociedade da Información da Axencia para a Modernización Tecnolóxica 
de Galicia (AMTEGA). Por certo que a iniciativa contou, precisamente, con financiamento da 
axencia. 

O presidente do CPEIG abriu a presentación en si mesma salientando que a investigación 
actualiza e amplía os estudos previos sobre a mesma materia publicados en 2008, estudos 
cos que se pretendía amosar a situación laboral das enxeñarías en Informática e expor tamén 
o impacto que estaban a ter nelas as crises (económica, social, de emprego) en calquera das 
súas manifestacións. O novo acubillo de datos é claro ao respecto: os tecidos académico, 
formativo, investigador e empresarial galego seguen a dar no cravo en materia de emprega-
bilidade. Ao fío disto, Suárez salientou o importante papel despregado polas universidades 
da nosa terra, en boa medida responsábeis destes bos datos. Datos como por exemplo que 
a media de tempo para atopar o primeiro emprego é de dous meses e medio, ou que Galicia 
ten un índice moi alto de contratos indefinidos, case do 80%. 

Ademais, dixo Suárez, tamén salientamos por achegar unha boa marxe para tarefas 

laborais de calidade. Deste xeito, salientou que o 
principal exercicio profesional que desenvolven 
os nosos licenciados é a elaboración de proxec-
tos TI, e entre as súas competencias principais 
atópanse as de capacidade, as de aprendizaxe e 
as de adaptabilidade. Por outra banda, tamén é 
de ter en conta que a satisfacción coa formación 
recibida polos nosos profesionais sitúase nunha 
taxa do 3,37, case un notábel (a maioría dos no-
sos representantes do sector TI veñen das nosas 
universidades). 

A maiores, o estudo tamén sinala que as 
principais motivacións para traballar neste 
sector son diferentes nos homes e nas mulleres. 
Os primeiros destacan a vocación, mentres que 
as mulleres as saídas laborais. Esta informa-
ción lévanos dereitos cara a un dos datos que 
menos satisfán ao CPEIG no seu estudo: a escasa 
presenza de mulleres no sector e nos ámbitos 
académicos, un problema que se arrastra dende 
hai anos e que por desgraza semella estar em-
peorando. “Este dato preocúpanos e moito”, dixo 
o presidente do colexio, que destacou que na 
nosa terra están a facerse cousas para pórlle freo, 
como por exemplo as importantes actividades 
do CESGA (As rapazas nas TIC) ou o recoñece-
mento que cada ano convoca o CPEIG (Premio 
Ada Byron) para salientar o papel da muller no 
tecido das tecnoloxías da información. Con todo, 
dixo, fica moito por facer. “De feito”, engadiu, “coa 
baixa participación das mulleres nos estudos e 
nos ámbitos laborais TI, estamos a perder unha 
capacidade moi importante”. Ao respecto disto, o 
director da ETSE tamén achegou un dato a ter en 
conta: a escola só conta cunha taxa de estudan-
tes mulleres do 10%.

Volvendo á análise do principal exercicio 
profesional, Suárez destacou que este correspón-
dese coa elaboración de proxectos informáticos, 
que representa o 43,78% do total. En relación 
a este último aspecto, cómpre salientar que a 
maioría dos enquisados (94%) amosa o seu acor-
do con que os proxectos informáticos sempre 
deberan ir asinados polo autor e que, ademais, as 
enxeñeiras e enxeñeiros en Informática deberían 
ter atribucións para que soamente quen posúa 
o título poida asinar os proxectos informáticos 
(afirmación coa que coincide máis do 90% dos 
enquisados). 
A idade dos enquisados está comprendida 
maioritariamente entre os 30 e os 42 anos, e a 
idade media é de preto de 37 anos. Destaca a 
porcentaxe de homes: 72,31 % do total, fronte a 
un 27,69 por cento de mulleres.

O informe global sobre a situación laboral das 
Enxeñarías en Informática realizouse, a través 
de Internet, a partir dun total de 494 enquisas, 
341 dos enquisados son colexiados do CPEIG e o 
resto, do CPETIG. 
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O colisionador de 
partículas do CERN


| Ciencia | "FIN DO MUNDO" |

O autor
Ramón Cid Manzano é licen-

ciado en Física e en Química, e 
doutor pola Universidade de 
Santiago. Leva máis de trinta 
anos como profesor de Física e 
Química no ensino secundario, 
sendo actualmente Catedrático 
desa materia no IES de Sar de 
Santiago de Compostela. É 
tamén profesor asociado no 
Departamento de Didáctica das 
Ciencias Experimentais da USC. 

Foi un dos fundadores da 
Asociación de Ensinantes de 
Ciencia de Galicia (ENCIGA), 
que leva case que trinta anos 
sendo un referente fundamen-
tal para o profesorado galego 
de secundaria das áreas cientí-
fico-tecnolóxica e matemática, 
e é membro da Asociación 
Galega de Comunicación de 
Cultura Científica e Tecnolóxica 
(AGC-CCT, DivulgAcción)

O fin do mundo volve 
estar preto... ou non
Ramón Cid, membro do 
colectivo DivulgAcción e 
doutor en Física e Química, 
achéganos ao potencial 
destrutivo do Bosón de Higgs

Neste outono de 2014 volveu a 
aparecer o binomio “partículas 
elementais”-“fin do mundo”. A cousa 
non é nova, pero cando quen a trae 
de volta é Stephen Hawking o tema 

fai moito máis ruído. Quen isto estea a ler lembrará que hai 
uns sete anos a nova da posibilidade da creación dun bu-
rato negro aniquilador do noso planeta no gran acelerador 
de partículas (LHC) do CERN foi primeira noticia en moitos 
medios de prensa. No mes de agosto de 2008, un grupo de 
físicos teóricos do propio CERN devolveron a situación ao 
eido da verdadeira ciencia e todo quedou no lugar de onde 
non debeu nunca saír. Tal evento non tiña posibilidade 
algunha de se producir.

Agora, o famoso físico británico presenta a súa teoría de 
como o Bosón de Higgs podería causar a destrución do 
Universo, durante o relatorio que se leva a cabo na segunda 
edición do Festival Starmus, que se celebrará en Tenerife 
na última semana de setembro de 2014. Esta cuestión é di-
ferente á que se acaba de comentar no parágrafo anterior, 
tanto por quen a propón como polo contido científico que 
está detrás, pero si se asemella no feito de que se encadra 
nunha especie de deriva catastrofista.

Non deixa de ser curioso que Hawking non crese na 
detección deste bosón, pero agora que a comunidade cien-
tífica ten aceptado o seu descubrimento (o Premio Nobel 
de Física en 2013 así o acredita), aparece coa afirmación 

de que se se perturba un bosón de Higgs 
cunha enerxía superior a 100 mil millóns 
de xigaelectron-volts (noutra aproxi-
mación isto significa que a masa dunha 
destas partículas tería que aumentar en 
mil millóns de veces) poderíase producir 
o colapso do espacio e do tempo que 
destruiría o noso mundo.

A idea central radica en que o Universo 
se atopa nun estado chamado metaes-
table (é dicir, estable pero que se pode 
desestabilizar) e que cun aporte enerxé-
tico suficiente podería pasar ao estado 
máis estable, producíndose nese tránsito 
o colapso do espazo e do tempo. Para en-
tender isto podemos pensar nun escaleira 
de man na que estamos subidos colo-
cando un cadro na parede. Trátase dun 
estado metaestable, xa que, dunha parte, 
poderíamos estar nel “indefinidamente”, 
pero se alguén tropeza coa escaleira pro-
porcionando suficiente enerxía podemos 
caer ao chan que é un estado máis esta-
ble. Daquela podería romperse o cadro, a 
escaleira e algún doso nosos ósos.

Cómpre salientar que a máquina con 
maior capacidade enerxética dispoñible, 
o LHC do CERN, poderá acadar nos vindei-
ros meses unha enerxía equivalente a un-
has cen veces a masa do bosón de Higgs, 
e xa que logo moi lonxe dos mil millóns 
dos que fala Hawking. Xa que logo, non 
nos debemos preocupar por que o ser 
humano sexa a causa desta catástrofe... xa 
somos responsables doutras moito máis 
reais. Porén, e certo que no Universo se 
producen eventos moitísimo máis ener-
xéticos que os acadados no LHC, como 
son a explosións de supernovas. Podería 
algún destes fenómenos causar esa des-
trución? A resposta parece estar na propia 
historia do Universo, pois malia todo o 
tempo transcorrido desde o seu comezo 
–13.800 millóns de anos- estamos aquí. 

Resumindo, podemos durmir tranqui-
los que o campo de Higgs non vai poñer 
en risco o noso mundo, e a aparición de 
Hawking está máis preto do “show mediá-
tico” que doutra cousa, aínda que benvido 
sexa se iso fai que a xente se ocupe en 
cuestións científicas. 
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CAPTURAR A REALIDADE

| CITIC | TECNOLOXÍA LIDAR |

 Cofinanciado por:

O CITIC APOSTA POLA TECNOLOXÍA 
LIDAR EN DOUS PROXECTOS

A  tecnoloxía LiDAR –Light Detection and Ranging- significa 
detección e medición a través da luz e permite determinar 
a distancia dende un emisor láser a un obxecto ou super-
ficie mediante pulsos de láser, de tal maneira que podan 
reproducirse nun mapa.

¿O resultado dun proceso LiDAR? Denomínase “nube de puntos” 
do terreo escaneado, creando una representación tridimensional do 
mesmo mediante decenas de miles de puntos por segundo. Tráta-
se dunha base de datos de vértices nun sistema de coordenadas 
tridimensional, e os devanditos vértices representan puntos das 
superficies dos obxectos escaneados que poden levar ademais outra 
información asociada, como as cores ou o índice de reflectividade. 
O número de puntos que unha desas bases pode acubillar rolda as 
decenas, centos ou incluso miles de millóns. É certo que os datos 
individuais teñen unha estrutura matemática sinxela -simples puntos 
no espacio sen topoloxía algunha- mais semellante cantidade de 
información constitúe todo un reto no seu tratamento.

Malia o enorme potencial desta tecnoloxía para facer fronte a 
proxectos de enxeñaría, a súa aplicación práctica na realidade en-
fróntase á carencia de ferramentas específicas que poidan manexar 
semellante cantidade de datos.

O Centro de Investigación en Tecnoloxías da Información e as 
Comunicacións (CITIC) desenvolve os proxectos baseados nesta tec-
noloxía que está a  revolucionar o mundo industrial e da construción. 

O primeiro é ToVIAS, acrónimo de Topographic Visualization, 
Interaction and Analysis System, un sistema desenvolvido en 
colaboración ca empresa de consultoría técnica Enmacosa S.A. e a 
Universidade da Coruña. Trátase dunha iniciativa de I+D+i financiada 
polo Centro para o Desenvolvemento Tecnolóxico Industrial (CDTI) e 
fondos FEDER, que se dirixe a xerar o coñecemento e as ferramentas 
precisas para traballar con datos topográficos 3D, extraidos con escá-
ner láser, e aplicados ao eido da enxeñería.

O principal obxectivo de ToVIAS é crear una ferramenta na que 
os datos masivos de nubes de puntos se integren no sector da 
enxeñaría, sendo así un piar fundamental para que os proxectos máis 
complexos cheguen a bo porto. Desta maneira, poderán ofrecerse 

servizos máis fiables completos e complexos, a un custe menor, incre-
mentando enormemente a produtividade. Estas condicións repercu-
tirán positivamente en proxectos de enxeñaría civil, do sector forestal, 
do sector da enxeñería industrial ou o de patrimonio e edificación.

Dentro dos obxectivos específicos de ToVIAS atópase, entre outros, 
o de desenvolver una metodoloxía estándar para a “captura da 
realidade” en iniciativas de enxeñería con tecnoloxía LIDAR terrestre 
e fomentar novas liñas de negocio que aumenten a produtividade e a 
competitividade no ámbito nacional e internacional.

O desenvolvemento de ToVIAS fundaméntase na Topografía, Dese-
ño Asistido por Ordenador CAD), Sistemas de Información Xeográfica 
(GIS), Fotogrametría terrestre e LIDAR. Tralo proxecto atópase o co-
ñecemento e a investigación en Redes de Neuronas Artificiais e Siste-
mas Adaptativos. Juan R. Rabuñal Dopico, un dos investigadores do 
CITIC, encargado do desenvolvemento software de ToVIAS, sinala que 
“unha das  vantaxes competitivas de ToVIAS é a súa capacidade para 
visualizar os datos dunha maneira case instantánea”.

O segundo dos proxectos chámase VGLIDAR, un visualizador 
de datos LIDAR no que se está a desenvolver una aplicación web 
multiplataforma –apta para tabletas, ordenadores ou móbiles– que 
permite a visualización e interpretación a través de datos LIDAR. 
“Unha das características deste proxecto é a visualización en tempo 
real e interactiva, permitindo navegar por unha realidade aumentada, 
de grandes terreos, polo que se está desenvolvendo con WebGL”,  
apunta Margarita Amor López, investigadora do Área Tecnolóxica de 
Computación de Altas Prestacions (HPC), do CITIC.

O proxecto VGLIDAR foi inicialmente concibido para ser aplicado 
ao ámbito da enxeñaría agrónoma. Porén, informa o CITIC, a súa 
aplicación podería chegar até as Smart Cities. Inclúe ademais xeolo-
calización, cálculo e visualización dos datos de acordo a diferentes 
propiedades, realidade aumentada –é dicir, integrar os datos LiDAR 
co que se está vendo nese intre- ou medir xeometrías marcadas 
polo usuario sobre esa imaxe, tales como alturas, traxectos, áreas ou 
volumes.  
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E ste novembro celébrase en Vigo unha xun-
tanza que os estudantes e os profesionais da 

nosa terra vinculados á enxeñería industrial e 
informática deberan ter moi en conta, se é que 
non a teñen xa. Sobre todo pola súa capacida-

de para dar a coñecer os novos avances en automatización 
e, tamén e non menos importante, polo seu potencial para 
levar ás empresas do sector sangue novo e servir de porta 

de entrada empresarial para os estudantes e licenciados. 
Hai fichaxes durante e despois deste evento? Pois si, dende 

o seu inicio. Falamos das Xornadas sobre Tecnoloxías e 
Solucións para a Automatización Industrial (JAI), que se 

celebran entre e 3 ao 7 de novembro.
Segundo nos conta o profesor Ignacio Armesto (Depar-

tamento de Enxeñaría de Sistemas e Automática da Escola 
de Enxeñería Industrial da UVigo), impulsor e coordinador 

destas xornadas que van pola súa sexta edición, falar de 
automatización industrial é falar de cousas que contri-

búen á seguridade, á competitividade e á rendibilidade 
das nosas empresas. E o mellor de todo: non é excluínte 

do factor humano, senón que se complementa e, xuntos, 
desenvólvense. 

 

Enxeñaría para 
crear emprego

- A robótica e a enxeñería industrial para as empresas, en que lugar deixa 
aos humanos?
- Seguen e seguirán a selo. Os equipos humanos son cada vez máis impor-
tantes. O músculo humano está agora na parte máis intelectual, técnica ou 
tecnolóxica das nosas empresas. Para competir co mundo en desenvolve-
mento debemos aplicar tecnoloxías que nos axuden a suplir o seu potencial 
e o seu alto rendemento. Dito doutro xeito: os robots non van quitar en 
Europa postos de traballo, senón que van axudar a mantelos, precisamente 
porque contribúen a que as empresas sexan máis competitivas con respecto 
ás economías en desenvolvemento. Achegamos calidade, produtividade, 
competitividade. Aí entra en xogo a automatización industrial. A tecnoloxía 
é fundamental tanto no produto coma no proceso. Automatizar é facer máis 
doada a fabricación ou desenvolvemento dun produto ao tempo que se 
engade calidade. Aí hai que contar sempre coas persoas. Pero temos que 
telo en conta: no primeiro mundo estamos condenados positivamente á 
tecnoloxía. 
 
- Cantas multinacionais do sector participarán nesta edición? Hai novida-
des? 
- Coido que hai máis empresas que o ano pasado. Cada ano incorpóranse 
novas entidades. Nesta edición, a axenda de actividades resultou máis 
completa cá de calquera convocatoria anterior. Hai empresas internacionais 
e outras locais, galegas, todas elas co punto de vista no mundo. Están tamén 
os nosos centros tecnolóxicos. Este ano contamos coa incorporación ás 
xornadas dunha empresa nova, Universal Robots, que desenvolve máquinas 
innovadoras que son que interactuar coas persoas nun emprazamento labo-
ral ou industrial. Contaremos tamén, aínda que non de maneira presencial, 
coa participación de iiWA, de Kuka Labs, que é por así dicilo o robot pata 
negra da dita compañía, unha máquina que está deseñada para relacionarse 
cos seres humanos e traballar con eles nas mellores condicións.

- Como afectou a crise ao sector industrial? 
- A crise, non nos enganemos, notouse e moito. Desapareceron moitas 
empresas. Houbo ritmos de baixas diarias. Quen non se internacionalizou 
quedou fóra de xogo. Con todo, está claro que agora nótase que a caída 
brutal rematou. Agora o que hai é máis ondulacións no devir do mercado. 
Non se poden facer previsións a medio ou longo prazo. Pero o importante é 
que a caída brutal semella que xa chegou ao seu fin. 
 
- As JAI xa teñen tras de si unha historia e unha experiencia. A deste mes 
de novembro é a sexta edición. En que cambiaron as cousas dende a 
primeira convocatoria?  
- O congreso pretende medrar sempre en número de participantes. Ao 
principio eramos un grupo de amigos que decidimos pór en marcha unha 
reunión para amosar os últimos avances do sector e tecnolóxicas concre-
tas. Contabamos daquela cun feixe máis ou menos limitado de empresas 
amigas, pero logo a cousa que foi crecendo. Agora temos o apoio total de 
multinacionais como ABB, Beckhoff, Bosch Rexroth, Harting, Kepware, Kuka, 
MatrikonOPC, Omron, Phoenix Contact, Rockwell Automation, Schneider 
Electric, Siemens, WEG ou Wonderware. O que está claro é que queremos 
que as xornadas sigan sendo un foro. Iso si, deixando unha marxe ampla 
para as novidades. Por exemplo, este ano decidimos incluír unha zona de 
demostracións, un emprazamento para demos en vivo. Foi unha proposta 
que lles fixemos aos centros tecnolóxicos e de I+D e a eles pareceulles ben 
dende o comezo. A idea é convidalos a amosar as tecnoloxías nas que están 
a traballar e que destaquen polo seu potencial e o seu interese. Haberá un 
pouco de todo, impresións en 3D (da man da Escola de Enxeñaría Industrial), 
robótica cooperativa, impresións a gran escala, un achegamento á tecno-
loxía aeroespacial da Universidade de Vigo (máis polo miúdo ao FemtoXat 
que están a ultimar os investigadores do campus), proxectos de eSaúde 
(como por exemplo a iniciativa de rehabilitación robotizada para persoas 
con lesións físicas que vai presentar o centro galego AIMEN), iniciativas 
tecnolóxicas para incrementar a seguridade nas estradas (poderemos ver os 
conos que se moven sós nas vías), posicionamento en interiores e realidade 
aumentada (dúas cuestións que serán abordadas en detalle por Gradiant). 
Falarase tamén de Google Glass e do seu potencial na investigación e no 
eido industrial. E tamén haberá un robot encargado de animar e amenizar o 
congreso, o robot Nao, desenvolvido por Aldebarán. 

| Entrevista | XORNADAS DE AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL |

As Xornadas de 
Automatización Industrial 

farán fincapé na importancia 
da tecnoloxía para 

competir cos países en 
desenvolvemento 

Máis información en jai2014.uvigo.es



O profesor Ignacio Armesto, impulsor das xornadas 
JAI, nun vídeo recente de galiciapositiva.org
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O organismo provincial pon en marcha 
un portal que amosa a totalidade da 
información de seu 

A  polo 10 en 
transparencia co 
Goberno Intelixente 
da Deputación de 
Lugo 

 | Deputación de Lugo | GOBERNO INTELIXENTE |

de Lugo será a primeira Deputación de Galicia 
en contar cun portal dixital que facilite o acceso 
á totalidade da información da institución. Este 
proxecto pioneiro, denominado Goberno Intelixen-
te, permitirá aos cidadáns “ver dun xeito rápido e 

sinxelo documentación que outras administracións non facilitan a súa consulta 
ou nin tan sequera publican”, informa o organismo provincial, que tamén sinala 
que entre as documentacións e procedementos aos que poderemos ter acceso 
inclúense, entre outros, o patrimonio dos cargos electos, a información relativa 
á contratación de obras ou á concesión de subvencións.

A
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 Goberno Intelixente enmárcase na aposta de Gómez Besteiro 
pola máxima transparencia na xestión do público



A Deputación celebrou xuntanzas cos cidadáns para 
darlles conta e facelos partícipes da súa xestión

Código Cero

Goberno Intelixente, permitirá aos 
cidadáns ver dun xeito rápido e sinxe-
lo documentación que outras admin-
sitracións non facilitan a súa consulta 
ou nin tan sequera publican.

Goberno Intelixente enmárcase na aposta persoal do 
presidente da Deputación de Lugo, José Ramón Gómez 
Besteiro, por afondar na transparencia e facer partícipes 
aos cidadáns na xestión do público. Baixo esta premisa, 
Gómez Besteiro propuxo aos Concellos da provincia lu-
guesa sumarse a este portal dixital sen supor custe algún 
para as arcas municipais. É que o organismo provincial 
inviste en solitario neste proxecto con 1,3 millóns de 
euros do Innova-TE2:Dip. Digital, o programa tecnolóxico 
da Deputación, financiado nun 80% por fondos da Unión 
Europea (FEDER).

Tamén para os Concellos
A Deputación de Lugo e os Concellos que finalmente 
decidan adherirse ao Goberno Intelixente facilitarán aos 
cidadáns o acceso a información como a seguinte: 

•	 a institucional básica: cargos electos e o seu patrimo-
nio, competencias, normativa e lexislación ou activida-
de dos plenos, etc.

•	 a de tipo contable, orzamentaria e financeira: orza-
mentos e grao de execución, tempo medio de pago a 
provedores, subvención, bolsas e axudas, ordenanzas 
fiscais, etc.

•	 a relativa a contratación: concursos públicos, resolu-
cións, lexislación ou convenios.

•	 a relativa a urbanismo e ordenación do territorio: 
plans urbanísticos, información xeográfica, enquisa de 
infraestruturas, etc. 

Sobresaínte en transparencia
A lucense é a 6ª Deputación de España máis transparente 
segundo desprende a enquisa da Organización Transpa-
rencia Internacional. A institución luguesa conseguiu un 
sobresaínte no estudo desta prestixiosa organización, con 
92,5 puntos sobre os 100 máximos. Pero o organismo pro-
vincial non se conforma e busca agora un 10 co Goberno 
Intelixente. 

Segundo informan fontes do organismo galego, “son 
moitos os avances acadados pola Deputación de Lugo 
en prol da máxima transparencia dende a chegada de 
Gómez Besteiro ao Goberno Provincial”. Ao fío disto, 
organismo lugués lembra que pasou de estar declarado 
oficialmente no 2007 polo propio Valedor do Pobo como 
unha administración “hostil e entorpecedora” a figurar 
entre as máis transparentes do país.  

“Isto”, engaden fontes da entidade, “é froito do traballo 
levado a cabo nos últimos 6 anos coa aposta persoal do 
seu presidente, que nada máis chegar á Deputación de-
cidiu facer público, entre outras informacións, os salarios 
dos membros  da Corporación Provincial”. 

Orzamentos Partipativos
Outro dos principais proxectos de Gómez Besteiro en 

impulso da transparencia son os primeiros Orzamentos 
Participativos dunha Deputación en España que terá a de 
Lugo no 2015, e no que figurarán as prioridades que os 
propios lucenses propuxeron persoalmente ao presidente 
nas xuntanzas abertas ao público, que tiveron lugar por 
toda a provincia. 
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emos información cumprida sobre os profesionais, empresas e 
entidades recoñecidas este ano polos nos enxeñeiros de Teleco-
municación. Así, o COETG-AETG (Colexio Oficial e a Asociación 
de Enxeñeiros de Telecomunicación de Galicia) vén de fallar 
os Premios Galicia das Telecomunicacións e da Sociedade da 

Información 2014, que serán entregados no transcurso da XIX Gala das Telecomu-
nicacións de Galicia, que se celebra (presentada polo actor Javier Veiga) este 24 de 
outubro, ás 20.00 horas, no Gran Hotel da Toxa, no concello pontevedrés do Grove. 

Para comezar, o premio Gerardo García Campos á mellor iniciativa empresarial 
no sector TIC, outorgado polo Colexio Oficial e a Asociación de Enxeñeiros de 
Telecomunicación de Galicia, foi dar a unha empresa que xunta un recoñecemento 
tras outro, Torus Software Solutions, polo seu “alto grao de innovación, a creación 
de emprego, a súa tecnoloxía e a súa aplicación a mercados amplos”. Torus é unha 
spin-off da Universidade da Coruña e está a centrar boa parte dos seus esforzos en 
achegar solucións software de comunicacións ultrarrápidas, que permitan entre 
outras cousas acelerar aplicacións en contornas onde o rendemento é crítico, en 
especial no eido financeiro, o das telecomunicacións, a nube, a Rede 2.0 e a ener-
xía. A firma foi posta en marcha co apoio do Fondo de Ciencia da Fundación Barrié. 
Recentemente, este mes de setembro que vimos de deixar atrás, o programa 
Instrumento PEME Horizonte 2020 da Unión Europea seleccionou a Torus (xunto 
con 20 proxectos TIC europeos) para integrárense no seu seo. 

Polo que respecta ao premio GRADIANT á mellor tese doutoral aplicada ao 
sector TIC 2014 outorgado polo Colexio Oficial e a Asociación de Enxeñeiros de Te-
lecomunicación de Galicia, recaeu en Francisco Alberto Varela García, por Análise 
xeoespacial para a caracterización funcional das infraestruturas viarias en modelos 
de accesibilidade territorial utilizando sistemas de información xeográfica. O xurado 
valorou “o potencial deste traballo como xerador de avances na enxeñería civil me-
diante a aplicación das TIC, e as súas propostas para o mellor aproveitamento das 
infraestruturas viarias, coa implementación de métodos orixinais de análise da súa 
funcionalidade, aplicados aos Sistemas de Información Xeográfica, SIX”. Tamén des-
tacou “a súa contribución á xeración de novas patentes e iniciativas empresariais”.

O galardón está dotado con 2.000 euros. Varela, enxeñeiro de Camiños, Canles 
e Portos, é profesor da Universidade da Coruña. Grazas ao método que propón a 
tese de Varela, informa o centro tecnolóxico que dá nome e impulsa este galardón 
en concreto (Gradiant), é posíbel “asignar múltiples parámetros a cada sección do 
viario, procedentes de distintas fontes de datos a través de diferentes tecnoloxías, e 
tratalos de xeito conveniente para xerar nova información a partir deles”. 

O premio INEO ao produto ou servizo TIC máis innovador de 2014, outorgado 
polo Colexio Oficial e a Asociación de Enxeñeiros de Telecomunicación de Galicia, 
foille concedido á UTE Everis-Coremain e o seu proxecto InnovaSIS, Sistema inte-
gral de xestión de pacientes, polo seu “alto grao de innovación, a especial potencia-
ción da cooperación entre empresas e Administración, o aval de ter superado un 
concurso no competitivo marco da compra única innovadora e o seu enfoque da 
xestión hospitalaria dirixida ao paciente”. InnovaSIS é un proxecto de innovación 
que se enmarca no Plan Hospital2050 do Servizo Galego de Saúde e baséase no 
desenvolvemento dunha plataforma tecnolóxica que permitirá implantar nas 
organizacións sanitarias un novo modelo de servizos asistenciais centrado nos 
cidadáns.

Os enxeñeiros galegos de 
Telecomunicación premian a 

responsabilidade TIC
Os galardóns serán entregados na Gran 
Hotel da Toxa o vindeiro 24 de outubro

Entre as súas particularidades máis salientábeis 
inclúese a de asegurar a continuidade asistencial, 
a súa eficiencia e máis o feito de garantir a implica-
ción dos profesionais. Segundo informan a galega 
Coremain e Everis, esta tecnoloxía preséntase “como 
un sistema de referencia para a xestión integral da 
actividade asistencial, proporcionando cobertura a 
todos os niveis e modalidades asistenciais”. Ademais, 
engaden, intégrase de maneira natural (e en base 
a estándares) co resto de sistemas de información, 
aplicacións departamentais e equipamento tecnoló-
xico do servizo de saúde.

O premio ao Mellor Proxecto TIC con Beneficios 
Sociais outorgado polo Colexio Oficial e a Asocia-
ción de Enxeñeiros de Telecomunicación de Galicia, 
en colaboración con AMTEGA, recaeu en InfoJC S.L., 
polo proxecto, Dixesta: Tecnoloxías innovadoras para 
a vida saudable. O galardón recoñece unha proposta 
transversal e colaborativa,  que mellora a calidade 
de vida, diminuíndo a fenda dixital, e orientada 
ás necesidades do cliente. O xurado destacou 
igualmente “a súa claridade e a boa presentación”. 
Lembrar que InfoJC é unha empresa galega histórica 
no noso panorama produtivo TIC, con case 35 anos 
de experiencia ás súas costas. A firma, que ten sede 
en Vigo, dedica unha boa parte da súa actividade 
ao desenvolvemento e implantación de solucións 
de tipo tecnolóxico para empresas. Recentemen-
te, entre outros fitos tecnolóxicos, adquiriu unha 
licenza de recoñecemento biométrico desenvolvido 
polo centro galego Gradiant que lle abriu unha 
manchea de portas e posibilidades no ámbito 
doméstico-tecnolóxico, con vistas a centrar o labor 
de desenvolvemento nos colectivos con meirande 
risco de exclusión dixital (persoas dependentes ou 
con diversidades funcionais ou motrices). Deste 
compromiso a prol da atención persoal e a eSaúde 
xorden proxectos como Dixesta, que lle valeu a 
InfoJC o galardón do COETG e AMTEGA.

 | AETG - COETG | NOITE GALEGA DAS TELECOMUNICACIÓNS E DA SOCIEDADE DA INFORMACIÓN |
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O premio Acuntia á empresa galega que aposta polo 
desenvolvemento de infraestruturas intelixentes de 
telecomunicacións, outorgado polo Colexio Oficial e a 
Asociación de Enxeñeiros de Telecomunicación de Galicia, 
concedéuselle á compañía R, “polo seu esforzo e dedi-
cación en pechar a fenda dixital en Galicia, mediante a 
instalación de redes pioneiras dotadas de equipamento 
de última xeración e servizos de gran ancho de banda, 
que chegan cada día a máis localidades”. 

A distinción recoñece tamén “os seus despregamentos 
en fibra, cable, SPW e vídeo, dende unha visión integrada 
das IIT, que lle están a permitir ofrecer aos seus clientes un 
amplo abano de servizos nun tempo récord e por diante 
dos seus competidores”. 

En palabras da operadora, logo de coñecerse a conce-
sión vindeira do galardón, “o obxectivo de R  foi sempre o 
de lograr que Galicia dispuxera das infraestruturas máis 
avanzadas de telecomunicacións tanto nas localidades 
grandes, coma nas pequenas e de máis difícil acceso”. Se-
gundo engade a compañía, “esa foi dende sempre a cerna 
da nosa misión empresarial”. Os traballos despregados 
neste ámbito remóntanse a máis dunha década. Ade-
mais, en 2010 esta vontade recibiu un pulo fundamental 

a través da colaboración coa Administración autonómica ao abeiro do seu 
Plan de Banda Larga (2010-13), que permitiu á empresa “levar a fibra óptica a 
193 núcleos de Galicia que, polas súas características orográficas tiñan serias 
dificultades para ser quen de mergullarse na Sociedade da Información”. A 
día de hoxe, R está presente nun cento de localidades da nosa xeografía, 
grandes e pequenas, todas elas gozando xa de 100 Mbps de conexión e, “en 
breve”, de 200 Mbps para a totalidade da rede da compañía.  

O premio Socio de Honra 2014 da Asociación de Enxeñeiros de Telecomu-
nicación de Galicia foi para a Cruz Vermella de Galicia, polos “seus esforzos 
permanentes na renovación das súas infraestruturas tecnolóxicas, das que 
fai un uso intelixente na procura dunha maior eficiencia dos seus servizos”. 
Segundo fai saber o xurado, o devandito fica demostrado en iniciativas como 
a súa plataforma de teleasistencia para persoas que viven soas, ou polo pro-
grama Agora máis que nunca, unha ferramenta web que ten como finalidade 
axudar aos máis afectados pola crise. A Asociación tamén valorou os acordos 
que a Cruz Vermella ten asinado con diferentes operadores de telefonía e con 
destacadas fundacións do terceiro sector para situarse na vangarda das TIC.

Lembrar que a Cruz Vermella mantén en marcha servizos como os Espazos 
de Busca Activa de Emprego (EBAE), emprazamentos de procura laboral 
equipados cos medios tecnolóxicos para preparar unha candidatura, facer 
unha subscrición a unha oferta de traballo ou facer un seguimento desta. 
Asemade, a ONG asinou recentemente un acordo coa Fundación Vodafone 
para permitir que as persoas maiores aprendan a moverse pola Rede e que se 
sirvan da Internet para mellorar a súa vida en aspectos como o lecer, o tempo 
libre, a comunicación e as redes sociais. Respecto ao seu labor tecnolóxico-
dixital a prol das persoas que viven soas, a Cruz Vermella impulsou o servizo 
Acompáñote, un programa de localización e control voluntario de cidadáns 
en situación de especial vulnerabilidade e que contou con financiamento da 
Consellería de Traballo.

Por último, o premio Enxeñeiro do Ano 2014 do Colexio Oficial e da Aso-
ciación de Enxeñeiros de Telecomunicación de Galicia recaeu en Gil Carlos 
Bernárdez Matovelle, pola súa carreira profesional como enxeñeiro de 
telecomunicación en postos de responsabilidade en destacadas empresas en 
Galicia e “polo seu alto sentido da profesión, que se traduciu na dedicación 
plena á Asociación de Enxeñeiros de Telecomunicación de Galicia, da que 
foi socio fundador e presidente”. Gil Bernárdez, comprometido coa difusión 
e espallamento das novas tecnoloxías dende a década dos oitenta, estivo á 
fronte da dita asociación durante seis anos, representando á nosa terra na 
correspondente plataforma profesional a nivel español. 

A súa carreira profesional, ligada a empresas tan salientábeis no noso 
panorama TIC como Iterdata Networks (consultoría, deseño de software e 
integración de servizos tecnolóxicos), compleméntase cun importante labor 
divulgador extra-empresarial, un longo camiño de iniciativas de desenvolve-
mento e difusión das novas canles e ferramentas en Galicia, iniciativas postas 
en marcha en cooperación con institucións públicas e organismos. 

Con Gil Bernárdez á cabeza da Asociación de Enxeñeiros de Telecomunica-
ción de Galicia leváronse a cabo iniciativas tan innovadoras e pioneiras como 
o Proxecto Teleconews (un servizo da AETG para levar información TIC de 
actualidade, mediante correo electrónico, a entidades e profesionais da nosa 
terra) ou o Observatorio das TIC, creado na década dos noventa para avaliar a 
situación das novas ferramentas na nosa contorna e potenciar a súa presenza 
entre o noso tecido produtivo. A maiores, a AETG e o equipo de Gil Bernárdez 
impulsaron destacábeis achegas formativas ao servizo dos enxeñeiros e dos 
futuros profesionais. 
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O 
Colexio Profesional de Enxeñaría Técnica 
en Informática, CPETIG, convocou o pasado 
venres 10 en Santiago a boa parte dos 
profesionais do ámbito galego e estatal 
con meirande experiencia nas cuestións 

tecnolóxico-policiais e tecnolóxico-xudiciais. A cuarta edición das 
Xornadas de Informática Xudicial foi inaugurada na Cidade da Cultura 
por Marcos Mata, presidente do CPETIG, perante a presenza de varios 
centos de persoas procedentes de todos os recantos da nosa terra e 
da contorna española co obxectivo de afondar na intensa actividade 
xerada pola interrelación entre a informática e a xustiza. Máis polo 
miúdo, entre xustiza e redes sociais, móbiles, computación na nube e 
big data. 

Ao carón de Marcos Mata, participaron na inauguración Alfonso 
Rueda, vicepresidente da Xunta, Mar Pereira, presidenta de AMTEGA 
, e Víctor Salgado, director técnico da xornada e avogado do Bufete 
Pintos & Salgado, quen deu paso ao primeiro relator, Jorge Campani-
llas, avogado con longa experiencia no ámbito das novas tecnoloxías 
e que ofreceu un achegamento ao Big Data, o dereito á privacidade 
e a proba electrónica. Máis polo miúdo, centrouse en fornecer un 
gran de area na procura de recursos que nos protexan entre a maré 
crecente de coñecemento e opcións de comunicación. Para comezar, 
sinalou que vimos de pasar da sociedade en Rede (xa estamos conec-
tados e os datos hai tempo que iniciaron o voo) á sociedade do dato. 
Ou sexa, a unha era onde a información é a tractora económica máxi-
ma, o ben principal. “Somos cidadáns sensores”, explicou, “cidadáns 
que achegamos comunicación e información alí por onde pasemos”. 
Este proceso, engadiu, estase a intensificar coa chegada imparábel 
das Cidades Intelixentes. A sociedade do dato, dixo, é unha sociedade 
onde a información é tratada, separada e atomizada. “Chegados a 
este punto, o que temos que preguntarnos é até onde chega o noso 
dereito de propiedade e privacidade sobre os datos”, engadiu. Na súa 

Case dous centos de profesionais 
acoden á xornada do CPETIG sobre 
informática xudicial e protección 
da información

opinión, nun nivel superior na escada dos datos sitúase o concepto 
de Big Data, un nivel onde se incrementa o risco de perdermos o 
control sobre a nosa información (“Coñecemos os sistemas que se 
están a realizar cos nosos datos persoais?”, preguntou), polo que 
resulta máis preciso que nunca, dixo, que a cidadanía faga por 
ampliar o seu coñecemento sobre a normativa actual en materia de 
protección, e a súa aplicación. 

Labor forense 2.0 
A xornada contou coa presenza de experimentados profesionais 

no ámbito da investigación policial sobre delitos levados a cabo no 
plano das novas tecnoloxías ou empregando novas tecnoloxías. Un 
destes expertos foi Jorge Martín García, inspector xefe do Grupo 
de Análise de Software da sección de informática forense da Policía 
Científica (Policía Nacional), quen amosou en que consiste o labor 
forense do seu equipo perante os escenarios da nube e dos dispo-
sitivos móbiles. Falou dos principais tipos de delitos a perseguir, 
dos proxectos nos que participa o Grupo da Policía Científica e 
dos principais atrancos que atopa no seu camiño a investigación 
policial centrada nas TIC. Un destes atrancos, dixo, é a fraxilidade da 
evidencia e da pegada, os datos dixitais acubillados en múltiples 
soportes, cuxa precariedade fai que sexan precisos diferentes mé-
todos de preservación e envorcado (entre outros, traballar sempre 
con copia). 

O labor de análise do Grupo consiste basicamente en categorizar 
e visualizar arquivos, xerar índices sobre o contido do soporte, ana-
lizar sinaturas, confrontar bases de datos e examinar e decodificar 
os artefactos (rastros, ronseis, rexistros, apuntamentos, logs, pega-
das deixadas tras navegarmos cun correo ou empregarmos unha 
ferramenta informática) xerados por aplicacións de interese. Con 
todo, o desenvolvemento do proceso e as metodoloxías a seguir, 
dixo, deben estar adaptándose de continuo aos cambios operados 
no universo dixital, sendo a aparición e afianzamento dos servizos 
na nube unha das principais novidades. Coa nube, engadiu, entran 
en xogo conxuntos de nubes que acubillan outras nubes, diferentes 
titularidades (privadas, públicas ou híbridas) e múltiples recursos 
tecnolóxicos (máquinas, infraestruturas, algoritmos) que levan a 
cabo tarefas que decote lles correspondían aos profesionais TIC e 
que dilúen e complican o rastrexo da información e das posíbeis 
responsabilidades dos delitos relacionados coa mesma. O espalla-
mento xeneralizado dos dispositivos móbiles engaden aínda máis 
complexidade (diversidade de fabricantes, marcas e modelos que 
xorden diariamente, múltiples sistemas operativos, protección de 
acceso e cifrado da información que non resultan salvábeis, etc).  

BENVIDOS Á 
SOCIEDADE 
DO DATO
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Como conclusión, dixo que a investigación forense inclínase cada 
vez máis cara a investigación, e non tanto á analítica de laborato-
rio. A tendencia é que a Policía Científica participe máis en todos 
os elos da cadea do proceso investigador. 

Loita europea contra o cibercrime
O encontro do CPETIG tamén fixo gala dun punto de vista 

internacional. Esta perspectiva, unha perspectiva europea, veu da 
man de Jaap van Oss, responsábel do Equipo de Cibercrime no 
Centro Europeo contra o Cibercrime -EC3- da Europol, con quen 
puidemos falar sobre os procesos e metodoloxías que cómpre 
pór en marcha para afrontar as ameazas dun mundo globalizado 
e dixital que, entre outras cousas, caracterízase por ser quen de 
lanzar cada pouco tempo novas ameazas. A nube, deu a enten-
der, dálle azos a esta capacidade.  

Ao seu xuízo, o software criminal é xa unha industria, un ser-
vizo (software coma un servizo), onde os ciberdelincuentes son 
quen de adquirir todo aquilo (físico, virtual) que lles sexa preciso 
para roubar datos. Ante a cuestión de se interesa máis a infor-
mación económica ou persoal, Jaap van Oss dixo que se devece 
por unha “mestura de ambas”. Na súa opinión, aos ciberdelin-
cuentes interésanlles os datos económicos”, dixo, “pero tamén os 
datos persoais, entre outras cousas porque o roubo de códigos 
financeiros esixe un completo repertorio de datos acerca da per-
soa ou entidade á que se pretende roubar”. A conclusión é que o 
principal obxectivo destas persoas segue a ser o diñeiro, pero a 
información persoal gaña peso precisamente polo repunte dos 
furtos levados a cabo en liña. 

Jaap van Oss tamén nos achegou o seu punto de vista sobre as 
dificultades que ten o seu equipo e outros departamentos análo-
gos para poñerse por diante do nivel tecnolóxico amosado polos 
cibercriminais. Na súa opinión, isto é case imposíbel: “Sendo 
investigadores nunca poderemos estar por diante daquilo que in-
vestigamos”. Cómpre ter en conta, engadiu, que os cibercriminais 
constrúen estas tecnoloxías ou ferramentas para os seus labores 
delitivos, son desenvolvedores avanzados á par que delincuen-
tes. Isto require dun gran esforzo por parte dos grupos policiais, 
e no caso do seu grupo esixe un esforzo constante por seguir de 
preto os seus desenvolvementos e enxeños. “Debemos, ao mes-
mo tempo que investigamos e perseguimos, poñernos na pel 
das persoas que investigamos e perseguimos, observar a Rede 
cos seus ollos”, explicou. Este punto obriga aos grupos policiais 
como o que el dirixe a tentar contar non só con profesionais de 
sobrada experiencia policial, senón tamén de cumprida experien-
cia tecnolóxica. 

No que atinxe á nube, unha das cuestións básicas arredor do 
que xirou o seu relatorio, Jaap van Oss, dixo que se trata dun 
dos grandes retos que teñen que afrontar as unidades policiais 
europeas, e tamén a sociedade e os usuarios en xeral. Segundo 
nos fixo saber, “non sabemos aínda se poderemos obter informa-
ción legalmente do ámbito cloud”. Asemade, tampouco existe 
nada que nos garanta ao cen por cen que a información que 
deixamos na nube estea segura e protexida. O gran desafío para 
as unidades policiais e de investigación criminal, neste senso, é 
como van poder acceder física, virtual e legalmente ás contornas 
cloud na procura de pegadas ou evidencias. A maiores, apuntou, 
non sabemos a ciencia certa como e até que punto poderemos 
empregar as pegadas ou probas xurídicas que extraiamos dela.  

O software criminal é xa unha industria, un 
servizo, onde os ciberdelincuentes son quen 
de adquirir todo aquilo que lles sexa preciso 
para roubar datos 

Por certo que un dos temas a tratar no transcurso das Xornadas de 
Informática Xudicial do CPETIG foi o descoñecemento xeneralizado 
entre os cidadáns e os profesionais do ámbito TIC e xurídico acerca da 
Lei de Xustiza Electrónica. A cuestión foi abordada de cheo por Julián 
Valero-Torrijos, profesor titular de Dereito Administrativo da Universi-
dade de Murcia. Ao seu xuízo, debido en parte a este descoñecemento 
por parte de múltiples colectivos e debido tamén a unha serie de 
baleiros informativos na eficacia nos procedementos de renovación, 
a Administración Electrónica de Xustiza é un edificio a medio cons-
truír. Esta, dixo, é a percepción social e en múltiples xulgados estatais, 
unha realidade demostrábel. Análogos puntos de vista construtivos 
amosaron tamén Carlos Fernández Guerra, responsábel da conta de 
Twitter da Policía Nacional @policia, e Raúl Siles Peláez, analista en 
seguridade informática e socio fundador de DinoSec. Siles Peláez, que 
interveu nos relatorios da tarde,  falou das complexidades en materia 
de seguridade que está a pór en xogo o espallamento masivo de dis-
positivos móbiles e novas tecnoloxías, complexidades que se amplían 
e se diversifican se entran en escena persoas con pouca experiencia en 
autoprotección dixital ou persoas menores de idade que, precisamen-
te por seren menores de idade, fornecen un arriscado compoñente 
de inxenuidade nas súas comunicacións. Fernández Guerra achegou 
ao devandito (a cuestión da inseguridade provocada por un mal uso 
das redes e dos servizos 2.0) o punto de vista dos corpos policiais, 
afondando ao mesmo tempo na importancia de intensificar o traballo 
divulgativo e preventivo des pregado por estes corpos en materia de 
menores e redes sociais. Na súa opinión, a falta de formación é precisa-
mente o principal motivo de que problemas como o ciberacoso entre 
as novas xeracións vaian a máis con cada día que pasa. 

Medre de ataques económicos e crise
Pola xornada do CPETIG tamén pasou un vello coñecido destas xun-

tanzas con quen tivemos ocasión de falar en Código Cero, o maxistra-
do Eloy Velasco, cuxo relatorio abría a xeira vespertina de actividades 
baixo o seguinte epígrafe: O novo escenario xurídico-probatorio ante a 
ilegalización da directiva europea de conservación de datos. Velasco, xuíz 
do Xulgado Central de Instrución Número 6 da Audiencia Nacional, 
fixo fincapé en como evolucionou neste último ano a natureza dos 
principais delitos TIC. Segundo fixo saber, ao longo destes doce meses 
pasouse dunha porcentaxe do 60% a unha do 80% no que se atinxe 
á delincuencia informática de índole cibereconómica. Pola contra, 
baixaron ou mantéñense as taxas de criminalidade en liña en materia 
sexual e de roubo de información. Para o maxistrado, non hai dúbida 
algunha en que a crise xeneralizada da que aínda estamos a vivir 
as súas máis serias consecuencias está entre os principais motivos 
deste repunte. Xa en materia de cifras propiamente ditas, Velasco 
lembrounos previamente ao seu relatorio que o número de delitos 
informáticos cometidos en España en 2012 foi de arredor de 45.000. 
Deles, confesou, resolveuse unha pequena parte, “sobre todo porque 
os cibercriminais sempre tentan ir por diante da Xustiza e da investi-
gación policial”. Unha boa parte destes delitos teñen que ver co acoso 
aos menores de idade. 



| Software libre | EVENTOS E INICIATIVAS GALEGAS ARREDOR DO SOFTWARE LIBRE |

Congresos, xornadas de traballo e novas aplicacións centran unha 
tempada outonal de software libre galego especialmente activa  

Na primeira fin de semana de ou-
tubro celebrouse en Santiago un 
encontro de especial importancia 

para o futuro das linguas co-oficiais do 
Estado, enténdase as linguas diferentes 
do castelán e que sobre o papel (e con 
maiores ou menores diferenzas) están a 
anos luz das facilidades que ten o cas-
telán en materia de protección, axudas 
e impulso. A priori, o encontro non tra-
taba de linguas a protexer, senón máis 
ben de software libre e de tradución 
aos idiomas co-oficiais de programas 
abertos. Porén, quedou claro que falar 
da localización de ferramentas infor-
máticas ao galego ou ao asturiano é 
tamén falar de métodos para conservar, 
preservar e manter vivo o galego e o as-
turiano. O primeiro Encontro Ibérico de 
Tradutores de Software Libre a Linguas 
Minorizadas veu da man dos membros 
de Proxecto Trasno e celebrouse no 
Centro de Novas Tecnoloxías de Com-

postela os días 4 e 5 de outubro. 
Por vez primeira na historia 

(e todo indica que non será a 
derradeira), xuntáronse por vez 
primeira, baixo un mesmo teito, 
todos os grupos de localización 
de ferramentas abertas ás linguas 
minorizadas do Estado. Ou sexa, 
os colectivos Librezale (Euskal He-
rria), SoftCatalá (Catalunya), Sof-
tAstur (Asturies) e SoftAragonés 
(Aragón), amais do grupo Trasno 
pola nosa terra (grupo anfitrión).

As sesións xiraron arredor dos 
traballos que están a impulsar 
dende estes grupos para a tradu-
ción de programas como Mozilla - 
Firefox, LibreOffice, Apache OpenOffice 
e Debian GNU/Linux.  Houbo sesións e 
obradoiros dedicados a terminoloxía, 
programas e recursos para a tradución, 
memorias de tradución e estrutura e 
tecido organizativo. 

As linguas minorizadas do Estado 
xuntaron forzas en Compostela

Nas actividades estivo presente Miguel 
Anxo Bouzada, coordinador do encontro 
e vicepresidente da Asociación Cultural 
Proxecto Trasno, comunidade referente 
na nosa terra en materia de adaptación 
ao galego de múltiples ferramentas de 

O Grupo de Reciclaxe Informática da Universidade de Vigo (GRUVI), xurdido ao abeiro 
do curso 2005/2006, segue adiante brindando novas vidas para os equipos informá-
ticos obsoletos do ámbito académico (aulas e oficinas universitarias, principalmente). 

Co inicio do novo curso, o grupo informou que seguen abertas as portas para que as nosas 
entidades sen arela de lucro poidan facerse con estes aparellos reacondicionados e postos 
a punto con software libre. Ao fío disto, a Vicerreitoría de Extensión Universitaria e Relacións 
Internacionais abriu o prazo xa para que todas as asociacións interesadas poidan novamen-
te presentar as súas solicitudes. 

Co prazo aberto ata o vindeiro día 20 de outubro, esta convocatoria vai dirixida a calquera 
entidade sen ánimo de lucro con sé nas provincias de Pontevedra ou Ourense. Unha vez 
pechado, procederase á selección dos destinatarios definitivos. Todos os equipos, unha vez 
asignados, levarán instalados programas de software libre o máis axeitados posible para 
cubrir as necesidades específicas dos adxudicatarios. Ademais, haberá a disposición dos 
receptores un servizo de asesoramento no referente ao seu funcionamento “por se tivesen 
algunha dúbida ou non estivesen familiarizados con este sistema”, informa a Universidade 
de Vigo. A maiores, o día da entrega, un integrante de GALPon impartirá unha pequena 

formación sobre o software libre incluído en cada caso.
A Universidade lembra que durante a pasada edición, o equipamento dispoñíbel repartiuse entre 24 das 60 asociacións sen 

ánimo de lucro de toda clase, fin e actividade das que fixeran a solicitude. Nos adxudicatarios atópanse desde asociacións culturais 
como Trépia, Fiadeiro ou Traspés, asociacións de acción social como Ponte Solidario, Acción Solidaria de Galicia ou A las 5 Acción 
Social de Emerxencia ata as asociacións de mulleres Algueirada e a Federación de Asociación de Mulleres Anaral e a ecolóxica Ami-
gos da Terra. 

O GRUVI anuncia novas doazóns de material reciclado

Falando abertamente
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Imaxe de Miguel Anxo Bouzada do encontro de 

software libre e linguas minorizadas



uso común. Segundo fixo saber Bouzada e 
reflicte en detalle Praza.com, en cuestións 
de asistencia superáronse as expectativas 
postas no encontro, até nunha porcentaxe 
do 10%. E co engadido de que acudiu xente 
acabada de chegar ao mundo da progra-
mación aberta e a tradución. A xuntanza, 
sinala Trasno, foi un acontecemento moi 
positivo non só para os participantes di-
rectos senón para as persoas que en xeral 
desexan seguir empregando ferramentas 
informáticas na lingua de seu, e co engadi-
do de seren libres, abertas e participativas. 
O ambiente xerado no encontro, “onde cada 
quen empregou o seu idioma, sen conflitos 
e sen precisar de ningunha lingua franca”, 
achanda o camiño para un segundo even-
to de semellantes características. Alén de 
coincidir en múltiples do seu traballo, os 
colectivos convocados tamén coincidiron 
no económico: ningunha comunidade de 
tradutores de software libre en ningunha 
lingua de España recibe compensación 
económica pública por traducir. “En realida-
de”, engade Bouzada na entrevista en Praza, 
“todos poñemos diñeiro, tempo, recursos 
persoais a disposición”. 

O vindeiro sábado 25 de outubro terá lugar en Vigo unha festa 
aberta de mapeo colectivo, ou sexa, un encontro para sea-
reiros do software libre e do inventariado xeográfico que se 

xuntan para cartografar un emprazamento en concreto coma se fose 
(e de feito é) unha comunidade de programación aberta: ou sexa co-
laborando en man común. A actividade en cuestión  (unha mapping 
party do proxecto OpenStreetMap) vén da man de GALPon e conta 
coa colaboración de Xeoinquedos. Insírese no programa de accións 
dos Sábados Libres na Altamar.  Ao longo desta xeira de traballo 
colectivo fixada para o día 25 está previsto que os participantes per-
corran sectores previamente asignados facendo un levantamento de 
toda a información relevante que pode ser incluída no mapa: nomes 
de rúas, números dos portais, sentidos da circulación, establecemen-
tos ou edificios públicos. A xornada, que servirá para compartir múl-
tiples experiencias arredor do cartografado dixital e a programación 
libre, dará comezo arredor das 10.00 horas na Residencia Altamar. Os 
asistentes deberán acudir con GPS e cámara de fotos dixital, amais do 
computador persoal de seu (que se poderá deixar na residencia). 

GALPon organiza unha mapping party en 
Vigo
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A Asociación de Empresas Galegas 
de Software Libre, AGASOL, e 
máis a entidade que aglutina as 

firmas de código aberto a nivel estatal, 
ASOLIF, celebrarán a finais deste mes de 
outubro en Compostela unha xorna-
da informativa sobre as posibilidades 
actuais de obtermos financiamento e 
impulso europeo para as nosas iniciati-
vas de software libre. Máis polo miúdo, 
trátase dun infoday convocado polas 
ditas asociacións co obxectivo de dar a 
coñecer o potencial dunha convocatoria 
concreta: a primeira edición da acelera-
dora  Finodex (Future Internet Open Data 
Expansion). Lembrar que esta acelera-
dora xestiona un fondo de 4,64 millóns 
de euros destinados ao apoio de PEME 
e persoas emprendedoras con ideas de 
proxectos relacionados con aplicacións, 
produtos e servizos de datos abertos 
(open data).

Segundo nos contan AGASOL e ASO-
LIF, Finodex é unha iniciativa europea 
para xerar novos valores económicos 
e sociais baseándose na plataforma 

FI-WARE e na reutilización de datos 
abertos, axudando a empresas e em-
prendedores que buscan financiamento 
e soporte profesional para o desenvol-
vemento de novas aplicacións, produtos 
ou servizos.

Durante a xornada informarase aos 
asistentes acerca das dúas convoca-
torias operativas a través das que se 
seleccionarán ata 100 proxectos que 
utilicen FI-WARE e xeren produtos e ser-
vizos open data. Para iso, poderán obter 
ata 170.000 euros de financiamento en 
función da fase do proxecto acadada así 
como outros servizos de apoio. 

O evento de presentación da primeira 
convocatoria, aberta o pasado 7 de ou-
tubro, celebrarase no Centro de Novas 
Tecnoloxías de Galicia (CNTG) de 9.00 a 
13.15 horas. Na axenda de actividades 
inclúese a presentación de Future Inter-
net PPP, da plataforma aberta FI-WARE, 
de experiencias de uso de FI-WARE, de 
iniciativas open data e os seus benefi-
cios, e de toda a información relativa á 
convocatoria de Finodex (requirimentos 

da memoria e procesos de avaliación). 
Ao final da xornada, representantes 
de ASOLIF manterán até 10 reunións 
bilaterais sobre ideas de proxectos, 
previa solicitude. Ademais da xornada 
de Santiago de Compostela orientada a 
empresas de Galicia e provincias limítro-
fes, organizaranse sesións semellantes 
os vindeiros días 5 e 11 de novembro en 
Sevilla e Bilbao, respectivamente, esta 
última no marco de LibreCon.

Lembrar por último que Finodex é 
parte do Partenariado Público Privado 
de Internet do Futuro. Esta organiza-
ción, formada pola Comisión Europea e 
as principais empresas do sector tecno-
lóxico comunitario, xerou a creación da 
plataforma FI-WARE durante os últimos 
anos. 
A Comisión Europea porá a disposición 
80 millóns de euros, a través de FINO-
DEX e outras 15 aceleradoras, durante 
os dous vindeiros anos para que PEME e 
emprendedores de toda Europa poidan 
desenvolver os seus produtos grazas a 
esta plataforma tecnolóxica. 

AGASOL amosará as posibilidades 
da aceleradora Finodex
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Un 69,1% dos foga-
res galegos están 
conectados á Rede 
mediante banda larga, 
un 8% máis ca en 

2013, o que sitúa a Galicia a catro puntos da 
media estatal, que medrou un 6%, segundo 
podemos ver nos últimos datos publicados 
polo Instituto Nacional de Estatística (INE) so-
bre equipamento e uso das TIC nos fogares 
en 2014. 
Segundo a análise realizada polo Obser-
vatorio da Sociedade da Información de 
Galicia, OSIMGA, os datos constatan que nos 
últimos catro anos incrementáronse en preto 
dun 50% os fogares galegos que contan co 
servizo de banda larga contratado. “En 2010, 
ano no que arrancaba o Plan de Banda Larga 
da Xunta”, engádese na investigación, “a por-
centaxe de fogares con Internet contratado 
era do 46,5%”. 
Respecto ao tipo de conexión, cómpre 
salientar que entre as vivendas que dispoñen 
de acceso a Internet en Galicia, un 82,9% 
accede a través de dispositivos móbiles, 1,2 
puntos máis que a media estatal. A conexión 
a Internet a través de rede por cable ou fibra 
óptica sitúase nun 26,8%, 5,9 puntos máis 
que a media estatal (20,9%).

Respecto aos datos relativos ao tamaño do 
hábitat, a investigación destaca que, por pri-
meira vez, nos concellos con poboación de 
20.000 a 50.000 habitantes, a media galega 
supera á estatal nos 3 indicadores principais: 
vivendas con ordenador, con acceso a Inter-
net e con banda larga. Así, a porcentaxe de 
vivendas con ordenador acada case o 80%, 
superando a media estatal en 7,1 puntos. 
Ademais, no caso da conexión de banda lar-
ga (73,4%), tamén se supera a media estatal 
en 1,4 puntos.

Segundo os datos que ofrece o INE, o 
72,6% dos fogares galegos dispón dalgún or-
denador, diminuíndo 2,7 puntos a distancia 
respecto da media estatal e experimentando 
un incremento do 6% con respecto aos datos 
do ano anterior. A media estatal (74,8%) 
rexistrou un crecemento de tan só 1,9% no 
último ano. 
O 68,4% dos galegos e galegas utilizaron o 
ordenador nos últimos tres meses, reducindo 
a diferenza coa media estatal en 0,7 puntos 
porcentuais. Un 69,3% da poboación galega 
empregou Internet nos tres últimos meses, 
cun incremento do 6,1%, con respecto ao 
ano anterior, semellante ao crecemento do 
conxunto do Estado (6,4%).

Un 25,9% da poboación galega adquiriu 
algún produto ou servizo a través de Internet 
nos últimos tres meses, situándonos a 1,6 
puntos da media estatal e experimentando 
un crecemento do 22,2% respecto ao ano 
anterior, lixeiramente por riba da taxa de 
variación interanual estatal (21,1%).

Unha das conclusións máis positivas desta 

A penetración da Internet de alta velocidade 
medrou un 50% en catro anos

O 69,1% dos 
nosos fogares 
teñen banda larga

última enquisa do INE é que, por primeira 
vez, Galicia avantaxa á media estatal no uso 
de ordenador e de Internet no grupo de 
idade de 16 a 44 anos. No caso da utilización 
de Internet nos tres últimos meses, a propor-
ción de galegos de 16 a 44 anos superou o 
91%, e sendo especialmente significativo no 
caso dos mozos de 16 a 24 anos que acada 
o 100%.

Ademais, Galicia experimentou unha evo-
lución moi positiva no uso de Internet cando 
menos unha vez á semana entre os maiores 
de 55 anos, con incrementos do 26,1% no 
tramo de idade de 55 a 64 anos e dun 49,6% 
nos maiores de 65 anos. 
O uso dos servizos de Internet, por parte dos 
internautas galegos presenta, na maioría 
dos casos, valores superiores aos do resto do 
Estado. Un 87,3% le ou descarga xornais ou 
revistas en liña, case 10 puntos porcentuais 
por riba da media estatal. Un 65,3% dos 
galegos usuarios de Internet participa en 
redes sociais.

A investigación tamén fai fincapé no maior 
uso dos galegos en servizos como a solici-
tude da cita médica a través da páxina web 

(case 14 puntos máis que a media estatal). e 
en servizos relacionados co lecer, tales como 
xogos, películas e música, preto de 4 puntos 
máis que a media estatal. Polo que respecta á 
eAdministración, o informe do INE sinala que 
Galicia ocupa arestora a primeira posición 
na interacción coas Administracións Públicas 
a través de Internet cunha porcentaxe do 
72,6%, 9,2 puntos máis cá media estatal. A 
nosa terra tamén é líder en obtención de 
información de páxinas web da Administra-
ción e ocupa o segundo posto na descarga 
de formularios, sendo só superada pola 
Comunidade de Madrid. “Ademais”, engade 
o informe, “ascende 4 postos no ranking 
respecto ao envío de formularios cumpri-
mentados, pasando da 7ª posición no ano 
2013 á 3ª posición no 2014”. Así, detállase, 
un 67,8% dos internautas galegos obtivo 
información de páxinas web da Administra-
ción (7,8 puntos máis que a media estatal), 
un 48,9% descargou formularios oficiais (4,8 
puntos máis que a media estatal) e un 40,6% 
enviou formularios cumprimentados a través 
de Internet (3,5 puntos máis que a media 
estatal).   
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O  
Goberno galego porá  en marcha a 
primeiros de novembro en órganos 
xudiciais das provincias de A Coruña e 
Pontevedra a presentación de deman-
das de xeito electrónico a través do 

sistema Lexnet. Esta nova funcionalidade implantarase de 
xeito progresivo en Ourense e Lugo.

Presentaron este proxecto, o pasado xoves 16 de outubro 
na Audiencia Provincial de Pontevedra, o vicepresidente 
da Xunta, Alfonso Rueda; o presidente do Tribunal Superior 
de Xustiza de Galicia, Miguel Ángel Cadenas; a directora da 
AMTEGA, Mar Pereira; o maxistrado Manuel Almenar; o presi-
dente da Audiencia, Francisco Javier Menéndez; e a secretaria 
do Goberno do TSXG, Concepción Otero. 

Neste acto de presentación salientouse que Galicia é “unha 
das comunidades autónomas pioneiras na activación deste 
novo sistema que até o momento permitía a Administración 
de Xustiza remitir notificacións electró-
nicas aos axentes xudiciais”. A posta 
en marcha deste servizo do sistema 
Lexnet insírese dentro das actuacións 
do Plan Senda para a integración das 
TIC na Xustiza, que está a desenvolver 
o Goberno galego. 

Segundo se destacou, “coa activa-
ción desta nova funcionalidade os 
profesionais do eido xudicial poderán 
presentar tamén demandas e escritos 
de mero trámite nos xulgados, ou 
sexa, incorporar documentación a 
un procedemento en curso”. Un dos 
obxectivos é suprimir o uso do papel 
nos trámites administrativos, amais de 
contribuír á redución de tempos de 
procedemento, facilitar a integración 
directa cos sistemas de xestión proce-
sual e mellorar a calidade da infor-
mación mantendo todas as garantías 
xurídicas. 

Os participantes no acto celebrado 
en Pontevedra lembraron que Lexnet é 
unha plataforma de intercambio segu-
ro de información entre os axentes do 
ámbito xudicial, utilizando a sinatura 
dixital. Segundo recordaron, o sistema 
Lexnet implantouse en Galicia en 2009 
e a día de hoxe “xa se converteu nun 
instrumento de traballo tan cotián no 
ámbito das comunicacións xudiciais, 
como o teléfono, o fax ou o correo 
electrónico”. Amais, informaron que o 
medre en canto a usuarios e activi-
dade “foi constante nos últimos catro 
anos, sumando máis de 10 millóns de 

Avances na 
eXustiza en Galicia

En marcha a presentación telemática de escritos e 
demandas a través de Lexnet

notificacións”. No que levamos de ano, 
engadiuse, realizáronse preto de 2 mi-
llóns de notificacións a través de Lexnet, 
“o que sitúa a Galicia no cuarto lugar por 
volume no ranking das catorce comuni-
dades autónomas usuarias do sistema”.

Amais do devandito, lembrouse 
que desde o pasado mes de xuño está 
operativa a Axenda de Sinalamento de 
Vistas do portal de Xustiza que facilita 
aos cidadáns a consulta en liña das vis-
tas que se van celebrar nos órganos xu-
diciais dos concellos que son cabeceira 
do partido xudicial. A axenda posibilita 
a busca da información en tres sinxe-
los pasos, selección de datas e lugar, 
selección do tipo de órgano xudicial e o 
número de órgano xudicial. Isto insírese 
nas actuacións do Plan Senda para a 
integración das TIC no eido xudicial, que 
abranguen dende a mellora da conec-
tividade dos xulgados -a día de hoxe 
o 84 por cento das sedes xudiciais tes 
conexión de 100 Mbps-, á renovación do 
equipamento informático, dos servi-
dores, pasando pola implantación dos 
sistemas de xestión procesual Minerva 
e Fortuny para xulgados e Fiscalías, así 
como a interconexión entre ambos. 



O proxecto foi presentado a mediados 
de outubro na Audiencia Provincial de 

Pontevedra

Temos máis cifras sobre o número 
de familias e PEME galegas, princi-
palmente das áreas xeográficas de 

máis complexa cobertura en materia de 
comunicacións, solicitaron este ano as 
axudas do Goberno galego para acceder a 
Internet vía satélite. En total, foron máis de 
1.100 fogares e empresas os que achega-
ron a súa petición oficial de achegas, unhas 
axudas que se insiren na última liña do 
Plan de Banda Larga da Xunta e que están 
destinadas ás zonas da Comunidade máis 
illadas, dispersas e de orografía complica-
da, onde o acceso a Internet só é posíbel a 
través desta tecnoloxía.

Trátase pois da terceira convocatoria 
deste programa que no período 2012-2014 
beneficiou a un total de 2.537 familias e 
PEME en 291 concellos. O investimento 
foi de máis de 600.000 euros, grazas a un 
acordo asinado a Axencia para a Moderni-
zación Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA) e 
a Consellería de Medio Rural e do Mar, que 
a través de AGADER, achegou o importe 
total das axudas. Os beneficiarios destas 
subvencións foron familias e empresas 
con enderezo en Galicia que non puidesen 
dispor de acceso de banda larga, de cando 
menos 2Mbps, mediante outra tecnoloxía.

Máis de 1.100 Solicitudes 
para as axudas de Rede por 
satélite 
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Dixitalización da Revista Céltiga
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Preservar e reivindicar 
A cultura galega prosegue a recuperación dos 
seus distintivos e sinais a través da Rede

  As galegas e os galegos temos xa ao noso dis-
por, nos nosos fogares e a golpe de clic, unha 

parte fundamental da nosa historia. Así se expresa-
ron o pasado martes 30 de setembro os participantes 
na presentación ante os medios da Revista Céltiga (a 
voz da nosa emigración durante boa parte do século 
XX) en formato dixitalizado. A cita foi na sede do 
Consello da Cultura Galega, e contou coa presenza 
dos representantes das entidades implicadas no 
longo e laborioso proceso de democratización e 
universalización da revista (amais das complexidades 
inherentes ao propio traballo de dixitalizar docu-
mentos de certa antigüidade, cómpre ter en conta 
que houbo moito de compoñer e xuntar o que ficou 
espallado durante décadas). Podemos acceder ao 
traballo resultante na web do CCG (consellodacultu-
ra.gal) e nas das restantes entidades responsábeis da 
iniciativa.

Na rolda de prensa fíxose saber, entre outras 
cousas, que a Revista Céltiga (Revista Gallega de Arte, 
Critica, Literatura y Actualidades) está a cumprir 
o seu noventa aniversario, contando dende 
o intre en que saíu do prelo o primeiro 
número (en 1924 en Bos Aires). Tamén se 
informou que o proceso de dixitalización 
non se limitou aos artigos ou números máis 
relevantes, senón que atinxiu a toda a colec-
ción, un total de 182 números. Segundo 
lembrou na sede do CCG o seu presidente, 
Ramón Villares, “estamos perante un outeiro 
excelente para coñecer a Galicia daquel 
tempo, non só a Galicia europea senón ta-
mén a Galicia americana”. Ademais, engadiu, 
trátase sen dúbida dunha das publicacións 
máis sobranceiras que deu a nosa emigra-
ción, a máis lonxeva, acubillo durante anos 
das contribucións de boa parte dos nosos 
máis salientábeis escritores, artistas ou xor-
nalistas. Xente como Eduardo Blanco Amor, 
Castelao, Maside, Suárez Couto, Asorey ou 
Ksado, aos que cómpre engadir as contribu-
cións dos principais impulsores de Céltiga, 
que son Blanco Amor, Eliseo Pulpeiro e 
Ramón Suárez Picallo. 

Na presentación dos traballos de dixita-
lización tamén participaron Eduardo Pardo 
de Guevara y Valdés, director do CSIC, Luis 
Alonso Girgado, investigador do Centro de Investigacións Ramón 
Piñeiro, Margarita Ledo, arquiveira-bibliotecaria da Real Academia 
Galega, Julio Souto, vicepresidente da Fundación Penzol, Pablo 
Rodríguez, libreiro e contacto coa familia de Eliseo Pulpeiro e máis 

María Isabel Casal Reyes, directora da Biblioteca 
Xeral da USC. Esta última tivo palabras para va-
lorar moi positivamente as importantes achegas 
das novas tecnoloxías da información para os 
centros de coñecemento como o que ela mesma 
dirixe, tanto no eido da preservación cultural 
como no da divulgación. As TIC, dixo, teñen a 
dupla vantaxe de conservar e democratizar. E 
engadiu: “Como poderiamos unha boa parte 
dos galegos, doutro xeito, termos un acceso tan 
directo a un patrimonio cultural como este cuxa 
dixitalización estamos a presentar?”. 

Pola súa parte, Pablo Rodríguez, unha das 
persoas que máis traballou a prol da posta en 
valor deste legado cultural, lembrou que o seu 
contacto cos números da revista remóntase a 
moitos anos atrás, sendo unha das súas lecturas 
principais durante a nenez (a súa familia tiña 
vencellos moi estreitos coa emigración). Na súa 
opinión, a dixitalización de Céltiga devólvenos 
aos galegos parte da nosa historia, e ademais 
coa vantaxe de que poderemos ter acceso a ela 
dende múltiples fontes en liña e dende calquera 

lugar. Tamén salientou o labor de dixitalización en si mesmo, non 
só polas complexidades propias de tratar documentos nos que o 
tempo xa deixou pegada, senón tamén polo importante esforzo 
despregado para concentrar o que permanecía disperso. 

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

Código Cero

 Exemplar  nº 1 da Revista Céltiga
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 Permanecer na memoria colecti-
va e non caer no esquecemento 

é unha tarefa complexa, algo menos 
imposíbel dende a aparición das novas 
tecnoloxías, máis polo miúdo Internet. 
Ese caixón de fondo infinito no que hai 
espazo para todo e para todos. No caso 
que nos ocupa, falaremos dun pintor e 
escultor galego -Leopoldo Nóvoa- que, 
malia ter finado hai dous anos, estrea 
páxina web (leopoldonovoa.com) coa 
intención de que a súa obra fique entre 
nós para sempre. Ese é un dos milagres 
da Rede: facer inmortal, desta volta, o 
legado do artista nado en Salcedo. 

Emporiso, o milagre ten autoras vivas: 
a viúva do pintor -Susana Nóvoa- e a 
comisaria de arte -Rosario Sarmiento-. 
Achegándonos un pouco á figura de 
Leopoldo Nóvoa, cómpre dicir que é un 
artista moi completo, cunha gran carga 
intelectual e conceptual que, amais, ma-
nexaba a técnica e os medios. Sarmiento 
recibiu o encargo da viúva do artista, 
Susana Nóvoa, para elaborar un web que 
mantivera a obra e personalidade de 
Leopoldo. O resultado, segundo reflicte 

a web do Consello da Cultura Galega, é 
un elegante site construído a partir da 
documentación gráfica que permite ex-
plorar a obra de Leopoldo, inicialmente 
a partir do legado que conserva a familia 
pero con aspiracións a ser un catálogo 
futuro. 

A execución da web levou uns seis 
meses entre a selección, a produción 
dos textos e a execución técnica, sempre 
tendo en conta que a páxina debía 
“reflectir a personalidade de Leopoldo 
Nóvoa”. E que podemos atopar neste 
recuncho? Mostras de obras de diferen-
tes épocas, retratos realizados por Xurxo 
Lobato, textos de diferentes críticos, 
documentais e reportaxes audiovisuais.

Por último, cómpre lembrar un dato 
importante que atinxe á obra de Nóvoa, 
unha catástrofe acontecida no ano 1979. 
Instalado desde o ano 1965 en París, no 
devandito ano 1979 o seu estudo sofre 
un incendio e perde máis de 2.000 obras. 
Coa apertura desta nova xanela dixital, 
Nóvoa pecha a porta a calquera posibili-
dade de incendio que borre da memoria 
a súa obra. 

A obra de Leopoldo Nóvoa sobrevive ao autor na Rede

 A presentación da renovación da 
páxina web da Real Academia Ga-

lega (RAG) hai un par de anos trouxo unha 
importante novidade de grande utilida-
de, a estrea dunha versión en liña do seu 
dicionario de galego (www.realacademia-
galega.org/dicionario), que non só achega 
o dicionario á cidadanía de xeito masivo, 
senón que tamén facilita que as revisións 
poidan difundirse con moita máis velocida-
de, sen ter que estar pendente de edicións 
dun volume impreso cada varios anos, e 
como exemplo temos que o dicionario está 
a recoller numerosas voces actualizadas que 
afectan especialmente o léxico tecnolóxico 
que tanto empregamos no noso día a día, e 
do que queremos dar conta.

Ao ver como David Lombao daba conta de 
que a RAG xa aceptaba a palabra chío como 
“mensaxe que se publica na rede social Twit-
ter”, comprobamos como o dicionario tamén 
integraba os verbos chiar e rechouchiar, así 
como o substantivo rechouchío, adoptando 
así oficialmente o vocabulario implantado 
na tradución ao galego de Twitter, o que 
claramente é de agradecer. Na mesma liña 
tamén se incorporaron dúas novas acep-
cións á palabra cancelo, que non só serve 
para identificar ao símbolo #, senón que 
tamén podemos empregalo como “palabra 

ou cadea de palabras precedida do símbolo 
# que funciona como ligazón e chave de 
busca, así como etiqueta para indexación 
nalgunhas redes sociais”, ou sexa, que sería 
equivalente á expresión hashtag.

Outras palabras que detalla o dicionario 
da RAG relativas ao seu uso na Internet 
serían avatar como “identidade dixital que 
adopta un usuario dun servizo de Internet, 
como unha charla, xogo en rede ou foro”, 

blog, bitácora, blogueiro, báner, videochama-
da, contrasinal, web, agregador, mandatario, 
proxy... e incluso chegan a detallar a expre-
sións código fonte, banda larga, correo lixo ou 
correo instantáneo, entre outras.

Máis curiosa pode ser a incorporación da 
palabra tableta como “computador persoal 
de man co que se interactúa por medio 
dunha pantalla táctil”, que pode resultar 
rechamante por semellar a incorporación 
dunha palabra en español que carece se sig-
nificado previo en galego, e por non recoller 
correctamente a definición dos tablet ac-
tuais, senón dos vellos tablet PC, aínda que a 
confluencia entre ambas gamas de produto 
pareza inevitable. 



Manuel González 
explicou os detalles 
do novo Dicionario 

da RAG

A RAG recoñece novos termos 
TIC no seu dicionario
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Atención, creamos mundo
A innovación galega chanta un pé no planeta cos seus múltiples 
e variados exemplos de facer futuro

 O ar das nosas cidades amosa niveis de gases nocivos e metais pesados 
en suspensión, por mor do tráfico rodado principalmente, que se ben non 

chegan a ser tan preocupantes como o das grandes urbes estatais, si que deben 
ser tidos en conta. E se non hai unhas administracións que nolo advirtan e leven 
a cabo medidas para frear eses niveis, ben está que se usen as novas tecnoloxías 
para teren informados aos cidadáns. Aí, nesa preocupación medioambiental e 
nesa arela de fornecer recursos tecnolóxicos útiles, é onde se insire a actividade 
da empresa galega Troposfera, que vén de lanzar unha aplicación de balde para 
coñecer a calidade do ar que respiramos.  E lembran que non se trata dun pro-
blema livián: hoxe en día a contaminación atmosférica produce 16.000 mortes 
prematuras ao ano. Ou sexa, dez veces máis cá mortalidade por accidentes de 
tráfico. Segundo nos contan, un dos elementos que impiden dar visibilidade a este 
problema é a súa propia invisibilidade. É dicir: como saber cos medios sensoriais 
que temos ao noso alcance que o ar que respiramos está ou non contaminado? 
Neste senso existe unha ampla marxe de incerteza e para permitirnos clarificala é para o que xorde precisamente a ferramenta desenvolvida 
pola empresa galega, con sede en Ferrol.

Troposfera, dirixida por José Manuel Vellón, David Cartelle e Anxo Rodríguez, pon a disposición da cidadanía unha app de balde para 
dispositivos móbiles que permite consultar a calidade do aire en calquera punto de España. E lévao a cabo, informan, “a través dun sistema 
matemático novo de predición da polución do aire que ofrece datos cada dez quilómetros cadrados e baséase nas cifras de emisións proce-
dentes, entre outros, dos niveis xerados pola gran industria ou o tráfico rodado”. Segundo conta David Cartelle, a ferramenta Troposfera QA 
pode descargarse gratuitamente a través de Play Store de Google e destaca dela “o seu sinxelo manexo, apta para calquera persoa, mesmo 
sen coñecementos informáticos”. Respecto do seu funcionamento, sinala que a aplicación é quen de amosar o ICA (Índice de Calidade do 
Aire) en calquera punto do mapa estatal a través dun xeolocalizador que permite situar a posición do usuario. “A partir de aí”, engade, “reflicte 
diferentes parámetros ambientais e a ponderación dos devanditos contaminantes que realiza o sistema matemático dá como resultado a 
calidade do aire do punto que desexamos coñecer”. 

TROPOSFERA PERMÍTENOS COÑECER A 
CALIDADE DO AR

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

 A empresa galega CO2 Smart Tech, 
con sede en Oleiros e especializada 

no desenvolvemento de sistemas avanzados 
de control e xestión enerxética en liña, par-
ticipou no evento Conxemar, edición 2014 
da Feira Internacional de Produtos do Mar e 
Conxelados (Vigo). Entre outras cousas, CO2 
Smart expuxo perante as firmas do mar as 

posibilidades do sistema co2st-tem, unha 
ferramenta para o aforro e redución de cus-
tes. Por certo que o sistema veu a Vigo con 
novidades: aplicacións móbiles específicas 
para tablets que, sincronizadas cunha apli-
cación na nube, permiten actuar sobre as 
instalacións de xeito remoto. 

Volvendo ao miolo de co2st-tem, dende 

CO2 Smart Tech, informan que se trata en 
boa medida dunha iniciativa para axudar ás 
nosas empresas a iniciarse no control e xes-
tión de consumos e custes de subministros 
de auga, electricidade e gas mediante unha 
software de balde dispoñíbel e operábel 
na nube. “Grazas a un dos módulos deste 
software”, engaden os responsábeis de 
CO2 Smart Tech, os usuarios disporán “dun 
sistema de xestión de seu que lles permitirá 
detectar erros de facturación, dispor de 
indicadores de evolución de consumos e 

comparar ofertas de subministro enerxéti-
co”. A empresa tamén salienta que se trata 
dunha ferramenta aberta e flexíbel, que se 
adapta ao modelo de xestión de recursos de 
cada organización e que ten como obxectivo 
último e fundamental contribuír a que todos 
melloremos en eficiencia e reducir o impac-
to no medio ambiente. 

CO2 ÁBRENOS AS PORTAS DA XESTIÓN
ENERXÉTICA EFICIENTE
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O Club Financeiro de Santiago (CFS) en colaboración coa Asocia-
ción de Jóvenes Empresarios (AJE) da Coruña fixeron entrega do I 

Premio Emprende Innova 2014 á compostelá Itziar Villar Bermejo, funda-
dora e directora da plataforma de busca de parella estable Twin Shoes, 
nacida en 2011 e que actualmente conta con 3.462 usuarios rexistrados. 
Esta ferramenta en liña xa conseguira nos seus inicios o recoñecemento 
dos Premios INNOVA-G entregados por AGESTIC.

O xurado destes novos premios, composto por 5 membros da xunta 
directiva do CFS e 3 directivos da AJE valoraron a viabilidade empresarial 
do proxecto, a innovación, a xeración de emprego e o seu potencial de 
internacionalización á hora de escoller a esta iniciativa que tivo que com-
petir coa páxina web de promoción e reserva de restaurantes Una mesa 
por favor de Raquel Fondevila Alén e a plataforma de compras en liña 
Escompring de Marcos Pereira López.

O Premio Emprende-Innova pretende contribuír á consolidación de 
ideas de negocio en realidades empresariais, fornecendo a riqueza econó-
mica de Galicia. 

 A Universidade de Vigo está a presen-
tar os detalles da súa nova aventura 

en materia de tecnoloxía aeroespacial, a 
terceira xa. Falamos do proxecto FemtoXat e 
do aparello do mesmo nome, un trebello de 
entre 300 e 325 gramos fabricado integra-
mente na UVigo mediante impresión 3D en 
metal e polímero e que ofrece compatibilida-
de parcial co estándar cubesat, o que abriría 
as portas a unha inxección en órbita median-
te os mesmos dispositivos empregado para 
os cubesats. Segundo informa a UVigo, estas 
características unidas a unha miniaturización 
extrema dos compoñentes de seu, electróni-
cos e mecánicos, “fan do  FemtoXat un satéli-
te único no mundo”. 

Este aparello, engade a institución aca-
démica galega, comezou a coller corpo no 
ano 2011. Está previsto envialo ao Espazo 
nunha órbita LEO de aproximadamente 600 
quilómetros de altura, na segunda metade 
de 2015. “Nin en España, nin no mundo exis-
te outro satélite como FemtoXat”, engade 
José Antonio Vilán, investigador principal do 

proxecto, coordinado por Fernando 
Aguado, responsábel do agrupa-
mento Aeroespacial da Universi-
dade, que asegura que “hai algúns 
semellantes, pero non comparten o 
concepto de FemtoXat, que preten-
demos que sexa lanzado utilizando 
a tecnoloxía que se emprega para os 
cubesats sen necesidade de cambiar 
absolutamente nada”.

Arredor de 15 persoas, integradas 
nos grupos de Radiocomunicación e Infor-
mática, Enxeñaría Mecánica e Enxeñaría 
Informática, das escolas de Telecomunica-
ción, Industriais e Informática da Universi-
dade de Vigo, traballan neste proxecto, que 
neste intre atópase na fase C, “a fase crítica 
en canto a deseño e onde se decide a confi-
guración final do satélite”, explica Vilán. Logo 
disto, engade, “procederase á fabricación dos 
modelos de voo, comprobarase que todo 
funciona correctamente e, se unha vez inte-
grado e testado, todo está perfecto, procede-
ríase ao seu lanzamento”. Por certo que unha 

das finalidades de FemtoXat é a de formar 
parte como repetidor da rede Humsat, posta 
en marcha en colaboración coa ONU e a 
Axencia Espacial Europea co obxectivo de 
fomentar as capacidades no sector espacial, 
sobre todo en países emerxentes. Con todo, 
hai outro obxectivo fundamental: aproveitar 
o coñecemento adquirido durante estes anos 
de traballo e desenvolver unha plataforma 
propia para o segmento espazo, barata de 
construír e de poñer en órbita e que se poda 
converter no futuro nunha plataforma sobre 
a que podan aprender novos estudantes e 
egresados. 

TWIN SHOES, I PREMIO EMPRENDE INNOVA

 A solución compostelá para o pagamento 
con tarxeta bancaria SetPay, baseada nun 

lector de tarxetas que funciona en combinación 
cun dispositivo móbil con iOS ou Android co que 
se comunica mediante Bluetooth, non só ten como 
grande vantaxe o feito de permitir aceptar paga-
mentos en calquera curruncho no que poidamos 
ter acceso á Internet dende banda larga móbil ou 
Wi-Fi, senón que tamén está a abrirse para o seu 
uso dende aplicacións de terceiros, para o que 
veñen de publicar a súa API para desenvolvedores. 
Deste xeito SetPay non se limitará a ofrecer o seu 
TPV móbil a PEME e autónomos, senón que tamén 
poderá chegar a acordos con fabricantes de apli-
cacións, cadeas e franquías, que poderán integrar 
esta solución de pagamento no seu software, agar-
dando que antes de rematar o ano poidan anun-
ciar xa os primeiros partners desta nova área. 

A UVIGO E O SEU NOVO SATÉLITE, O FEMTOXAT

NOVIDADES EN SETPAY
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O  
pasado mes de xuño 
durante o Google 
I/O presentouse 
Android L, a futura 
versión do sistema 

operativo móbil de Google que ve a luz 
oficialmente como Android 5.0 Lollipop, un 
novo sabor de Android que busca chegar 
a smartphones, tabletas, televisores e 
mesmo automóbiles, e que estrea unha 
nova interface gráfica chamada material 
design, o que permitirá que o distingamos 
rapidamente, aínda que posiblemente o 
característica que máis podemos celebrar 
desta actualización é que incorpora 15 
novas linguas entre as que figuran o éus-
caro e o galego, pondo fin a unha longa 
reivindicación dende a nosa comunidade, 
o que permitirá que poidamos gozar 
dun inmenso número de smartphones 
en galego e facilitará que as aplicacións 
móbiles poidan presentarse ao usuario na 
nosa lingua.

Android 5.0 tamén está deseñado pen-
sando nos smartwatches, de xeito que os 
reloxos de pulso con tecnoloxía de Google 
recibirán as notificacións puntualmente 
grazas en boa medidas ás novidades coas 
que conta o novo sistema operativo.

Entre as melloras de Android 5.0 dende 
Google destacan que mellorou a xestión 
de batería (de xeito que un dispositivo 
pode mellorar a súa autonomía até 90 
minutos con esta actualización), conta 
con novas medidas de seguridade (como 
a posibilidade de crear contas de usuario 
para convidados ou de permitir que un 
dispositivo se bloquee se non está en 
proximidade doutro, por exemplo, dun 
dispositivo poñible que actuaría como se 
fose un pecho), as notificacións mudan o 
seu comportamento (as mensaxes poden 
responderse dende a pantalla de bloqueo, 
pode programarse que a certas horas só 
interrompan as notificacións que cheguen 
de certas persoas prioritarias...), facilitan 

Lollipop será a primeira versión oficial de 
Android na nosa lingua

Android por fin 
fala galego

| Android | EN GALEGO |

o compartir dispositivos (podemos entrar na 
nosa conta de usuario dende outro disposi-
tivo e así acceder a mensaxes, fotografías), 
axilízanse as opcións de configuración máis 
empregadas (agora será máis doado apagar 
e acender o Wi-Fi, o Bluetooth ou o GPS, 
controlar o nivel de brillo, bloquear o xiro da 
pantalla ou facer uso da función de lanterna 
do noso móbil), mellórase a conectividade 
(poderase mudar entre redes Wi-Fi e móbiles 
sen cortes, a busca de dispositivos Bluetooth 
de baixo consumo será máis eficiente e 
contarase con nosos modos de Bluetooth 
de baixo consumo), a máquina virtual ART 
permitirá unha importante mellora de 
rendemento, soportaranse os procesadores 
de 64 bits (e incluso aplicacións como Gmail 
ou Chrome chegarán xa optimizadas para os 
64 bits), a multimedia tamén dá un impor-
tante paso adiante (reducindo a latencia do 
audio, permitindo mesturar até 8 canles de 
son, soportando micrófonos e altofalantes 
USB, mellorando os gráficos e incorporando 
moitas características profesionais á cáma-
ra), permitirá que cando teñamos a pantalla 
apagada podamos utilizar a orde “Ok Google” 
para dar instrucións faladas aos nosos dis-
positivos con soporte de DSP, soporte para 
dispositivos de salón (Android TV), recibe 
melloras para as persoas con baixa visión e 
daltonismo, inclúese o soporte de pagamen-
to mediante contacto, estréase un sistema de 
configuración rápida (podemos configurar o 

Android en galego
Aínda que dende Google 

aseguran que a nosa lingua 
leva anos no itinerario de 
localización de todos o seus 
servizos, non podemos esque-
cer que hai un ano empren-
deuse na Rede unha campaña 
iniciada dende o blog Mallan-
do no Android que contou 
cunha grande adhesión social 
(xuntou 4.294 sinaturas que se 
remitiron a Google) polo que 
a publicación dunha versión 
de Android que oficialmente 
inclúe ao galego entre as súas 
linguas convértese nunha 
grande nova que podemos 
considerar como unha vitoria 
de todos, xa que contribuirá 
considerablemente a in-
crementar o uso do galego 
no noso día a día grazas á 
galeguización dos dispositivos 
electrónicos que máis empre-
gamos, o smartphone.

noso novo teléfono ou tablet con só tocarse 
entre si grazas ao NFC) e contarase con moito 
máis que se irá vendo durante os vindeiros 
meses.

Os primeiros dispositivos en recibir An-
droid 5.0 serán o novo smartphone Nexus 6 
fabricado por Motorla, o novo tablet Nexus 
9 fabricado por HTC e o novo Nexus Player 
fabricado por Asus, aínda que o resto da 
familia Nexus tamén recibirá a actualización 
en poucas semanas (así como os dispositivos 
Google Edition), saíndo xa á palestra fabrican-
tes como Motorola para asegurar que os seus 
dispositivos máis populares tamén recibirán a 
actualización a Lollipop en breve. 
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Os reloxos deportivos están aínda moi lonxe de estar mortos, pese 
á emerxencia dos smartwatches e, de feito, atrévense a achegar pos-
turas, ao igual que hai cámaras fotográficas que optan por integrar 
conectividade sen fíos para competir cos smartphones en certos 
usos. Temos así que Garmin presenta o seu novo reloxo de referen-
cia, o Forerunner 920XT, que non se limita a axudar nos adestramen-
tos multi-deporte, senón que tamén incorpora a posibilidade de 
conectalo cun smartphone para recibir notificacións (de chamadas, 
mensaxes de texto e correos electrónicos).

O Forerunner 920XT avanza en deseño sobre o seu predecesor, o 
modelo 910XT, conseguindo ser un 15% máis lixeiro e un 18% máis 
fino, á vez que conta cunha correa flexible e cómoda e unha pantalla 
a cor, característica que non lle impide poder gozar dunha autono-
mía de 24 horas co GPS activado e até 4 semanas como reloxo co 
Bluetooth e o monitor de actividade activado (algo do que poucos 
smartwatches poden presumir actualmente). Tamén conta cun 
modo Ultra Trac que permite alonga a autonomía até 40 horas sen 
deixar de estar conectado aos satélites.

Este reloxo pode funcionar como un monitor de actividade diaria, 
gardando un rexistro dos pasos que se dan cada día, das calorías 
que se gastan, das distancias que se percorren... chegando incluso a 
vibrar para lembrar ao usuario que precisa moverse máis os días nos 
que está menos activo. Na liña doutros dispositivos cuantificadores 
de actividade, o Forerunner 920XT tamén pode monitorizar o sono.

Pero a principal funcionalidade deste novo dispositivo é o seu uso 
como reloxo multi-deporte, podendo empregarse durante a práctica 
de actividades como correr, nadar ou ir en bicicleta, sendo capaz 
de monitorizar a natación tanto en piscina como en augas abertas, 
ofrecer datos de pendente e desnivel cando facemos ciclismo (sendo 
compatible tamén con sensores de velocidade, cadencia, pulsíme-
tros...) e incluso pode axudar a manter o ritmo das nosas zancadas 
correndo.

Un trebello realmente completo, que chegará ao mercado en 
cores negra/azul e branca/vermella a prezos que nos EE.UU. parten 
dos 449,99 dólares (356,63 euros) aos que habería que engadir 50 
dólares de adquirirse cun monitor de ritmo cardíaco. En España 
aínda tardaremos unhas poucas semanas en ver os novos reloxos nas 
tendas. 

O último reloxo deportivo de Garmin 
integra notificacións do móbil

Para os usuarios que entre dan 
máis importancia a unha boa 
cámara que a un bo smartphone 
Panasonic presenta a súa nova 
LUMIX Smart Camera CM1, unha 
cámara de 20 Mpíxeles capaz de 
gravar vídeo a 4K, que conta con 
prestacións propias dun smartpho-
ne, xa que funciona con Android 
4.4, un procesador de 4 núcleos a 
2,3 GHz, 2 Gb de RAM, 16 Gb de 
almacenamento interno (ampliable 
mediante tarxetas microSD de até 
128 Gb), conectividade Wi-Fi, LTE, 
Bluetooth e NFC e cunha pantalla 
Full HD de 4,7 polgadas (que tamén 
se agradece para unha boa previsua-
lización das imaxes capturadas).

Panasonic presenta unha nova cámara-smartphone

TREBELL   S
TECNOLÓXICOS
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Esta nova cámara non só presume 
dos 20 Mpíxeles do seu sensor, senón 
que tamén destaca polo seu tamaño 
(1 polgada, que é o tamaño propio 
das cámaras compactas), e aínda que 
pareza presumir dunhas boas especi-
ficacións (aínda a súa batería de 2.600 
mAh está bastante por enriba da media 
dos smartphones con pantalla de 4,7 
polgadas) non podemos esquecer que 
estamos ante unha cámara, polo que 
o seu grosor de 21 milímetros e o seu 
peso de 204 gramos non o fan un pro-
duto apto para todo tipo de usuarios.

Polo momento só está previsto o seu 
lanzamento en Francia e Alemaña no 
mes de novembro a un prezo de 899 
euros. 
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Microsoft anunciou que durante o mes de outubro porá á ven-
da o seu novo Wireless Display Adapter, que vén a ser un receptor 
Miracast que permite que dende un televisor, monitor ou proxector 
con entrada HDMI podamos recibir sen fíos o sinal achegado a través 
un ordenador ou tablet con Windows 8.1, o que resulta moi cómodo 
para realizar presentacións en pantalla grande ou incluso para o 
consumo de contidos multimedia.

Aparte da conexión HDMI, o novo adaptador tamén 
conta cun conector USB dende o que achega 
a súa alimentación, o que facilita enorme-
mente a súa conexión en televisores 
(xa que pode aproveitarse un dos 
seus portos USB libres, evi-
tando ter que empre-
gar un adaptador de 
corrente adicional).

A grande vantaxe que presenta este novo accesorio de Micro-
soft fronte á dispositivos como o Chromecast de Google é que ao 
empregar unha tecnoloxía estandarizada dende hai tempo (Miracast) 

pode empregarse sen problema en numerosos equipos con 
independencia de que as aplicacións estean adap-

tadas, de xeito que podemos empregar o dispo-
sitivo sen fíos como se fose un monitor externo 

máis (de xeito que tanto podemos clonar a nosa 
pantalla principal como estender o noso escritorio 

informático á segunda pantalla).
Outros dispositivos que tamén poden aproveitar o 

receptor Miracast de Microsoft son os últimos smartphones da 
familia Lumia (e moitos outros con Android), de xeito que convér-

tese nunha solución máis aberta que a de Google, aínda que o seu 
prezo tamén é superior, xa que este novo trebello ten un prezo inicial 
de 59,95 dólares (46,65 euros). 

Microsoft presenta a súa alternativa ao Chromecast

Misfit Flash, unha nova pulseira deportiva 
que custará só 49,99 dólares

Microsoft presenta un teclado portátil 
compatible con Windows, iOS e Android

Microsoft presentou hoxe un novo teclado portátil pensado para funcionar indistinta-
mente con dispositivos con Windows, iOS e Android, facilitando os traballos de produti-
vidade en mobilidade e buscando así suplir as carencias do uso ineficiente e incómo-
do de teclados virtuais en pantalla.

Co Microsoft Universal Mobile Keyboard búscase pode empregar o mesmo dispo-
sitivo de entrada de texto, por exemplo, nun tablet ou portátil con Windows, nun iPad 
e nun smartphone con Android, contando este accesorio cun deseño optimizado para o seu 
transporte, xa que o teclado inclúe unha cuberta que pode servir como soporte para un tablet, e que 
cando se pecha sobre o teclado non só o protexe, senón que tamén o apaga.

Este novo produto de Microsoft comezará a venderse no mes de outubro a un prezo de 79,95 dólares (61,68 euros), e entre as súas espe-
cificación podemos indicar que ten unhas dimensións de 242 x 109 x 12 milímetros, batería recargable que achega unha autonomía de até 
6 meses de uso cunha única carga (podendo tamén obter 8 horas de autonomía con só 10 minutos de carga), pode emparellarse con até 3 
dispositivos distintos mediante Bluetooth e a súa tecla de Inicio é compatible con Windows, Android e iOS. 

Agora que están a emerxer os smartwat-
ches, parece que os nosos pulsos non se van 
librar de vestir algún tipo de trebello elec-
trónico no futuro, pero para caer ante esta 
tendencia non é preciso lanzarse a utilizar 
complexos dispositivos de elevado custo, 
senón que hai moitos que se conforman por 

apostar polas populares pulseiras cuantifi-
cadores ou monitorizadoras de actividade, 

entre as que destaca considerablemente 
a nova Misfit Flash, que chegará ao mer-
cado a mediados de outubro a un prezo 
de só 49,99 dólares (38,56 euros).

Esta nova pulseira é somerxible até 
30 metros, cómoda, con deseños depor-

tivos en varias cores e cun alo de 12 LED 
que amosa o noso nivel de actividade dia-

rio. A Misfit Flash mide a actividade diaria e 

o sono (indicando a duración e a calidade do 
descanso); pode sincronizarse co smartphone 
(conta con aplicacións para iOS e Android, e 
en breve, tamén para Windows Phone) para 
poder ver os pasos que damos cada día, a 
distancia que percorremos e as calorías que 
queimamos; funciona cunha batería substituí-
ble (CR2032) cunha autonomía de 6 meses; é 
apta para rexistrar unha ampla variedade de 
actividades deportivas (nadar, correr, andar 
en bicicleta, fútbol, baloncesto...); e non só 
pode levarse no pulso, senón que tamén 
pode separarse da súa correa para levala no 
peto, no calzado, nun calcetín... ou incluso 
coma colgante. Este curioso trebello mide 
28,5 x 28,5 x 8 milímetros, pesa 6 gramos, 
integra un acelerómetro de 3 eixes e comuní-
case mediante Bluetooth. 
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inicia o seu lanzamento en 
Finlandia e Nova Zelandia

Os personaxes da Marvel 
estréanse nun novo videoxogo

A franquía de Angry Birds continúa a medrar e a fusionarse 
con outras marcas explorando novos xéneros, e desta volta 
Rovio mestura os seus paxaros anoxados cos Transformers, nun 
xogo que dende o 25 de setembro pode descargarse na súa 
versión para iOS dende Finlandia e Nova Zelandia, para poder 
probar o seu funcionamento antes da súa estrea global o 15 de 
outubro. A versión para Android tamén farase agardar un chisco 
máis, e non verá a luz en Google Play até o 30 de outubro e na 
Amazon Appstore até o 5 de novembro.

Angry Birds Transformers é un título de acción en tres di-
mensións que entraría no xénero dos shoot’em up, ou sexa, un 
xogo de tiros, no que os Autobirds e os Deceptihogs (parodias 
dos Autobots e os Decepticons) teñen que xuntar forzas para 
salvar a Piggy Island da destrución causada pola EggSpark, 
que transforma os ovos en robots (EggBots) que están a causar 
grandes estragos. O xogo é de balde e inclúe compras dentro 
da aplicación. 

| ANGRY BIRDS TRANSFORMERS | DISNEY INFINITY | 
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O xogo Disney Infinity, que pretendía tirar proveito do 
fenómeno desencadeado por Skylanders, levando a súa 
fórmula a personaxes de Pixar, estrea finalmente a súa 
versión 2.0, que como grande novidade ten a incorporación 
de personaxes da Marvel, que tan de moda están grazas ás 
súas adaptacións cinematográficas, polo que é de agardar 
que se convertan nun dos super-vendas da campaña de 
Nadal.

Chega ás tendas Disney Infinity 2.0, nun Starter Pack 
centrado en Los Vengadores, contando unha historia na 
que Modok e Loki unen forzas, polo que Iron Man, Thor, o 
Capitán América, a Viúva Negra, Ollo de Falcón e o incrible Hulk teñen que esforzarse para salvar 
á cidade de New York da conxelación.

O lote de iniciación inclúe, aparte do xogo, unha peza do play set de Los Vengadores, 3 figuras interactivas 
(Iron Man, a Viúva Negra e Thor), 2 discos de xogo, unha base e 1 tarxeta cun código web; mentres que nas 
tendas GAME poderemos atopar unha edición de coleccionista que incluirá tamén as figuras de Capitán 
América, Hulk e Ollo de Falcón. Tamén estarán dispoñibles algúns lotes de figuras como o de Spider-Man 
(coas figuras de Nova e Spider-Man) e os Guardianes de la Galaxia (con Star-Lord e Gamora) que permite 
gozar das súas respectivas historias, á vez que tamén será posible completar esas coleccións de personaxes 
con outras figuras como Venom, Hulk, Drax, Groot e Rocket, entre outros.

Polo momento o xogo está dispoñible para Xbox 360, Xbox One, PS3, PS4 e Wii U. 
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Chegará a Wii U o 5 de decembro
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Rockstar Games anunciou as datas de lanzamento das novas versións de Grand Theft Auto V, gran-
de éxito da compañía que finalmente dará o salto á nova xeración de consolas o 18 de novembro 
(cando poderá mercarse para Xbox One e PlayStation 4) mentres que os usuarios de PC terán que 
agardar ao 27 de xaneiro de 2015 para poder gozar deste xogo que contará con numerosas melloras 
fronte á versión de Xbox 360 e PlayStation 3.

Estas novas versións de GTA V presentarán importantes melloras a nivel técnico e visual, facendo 
de Los Santos e o condado de Blaine unha contorna aínda máis inmersiva. O xogo contará con novas 
actividades, novas armas, novos vehículos, máis vida salvaxe, tráfico máis denso, novo sistema de 
vexetación, efectos de danos e climatoloxía avanzados... toda unha serie de avances posibles grazas a 
que agora o xogo corre en máquinas moito máis potentes.

Aproveitaron a ocasión para engadir tamén unha maior riqueza musical a GTA V, de xeito que con-
tará con máis dun cento de novas cancións e novas mesturas de DJ a través de 17 emisoras de radio.

Os usuarios que reserven a nova versión do xogo recibirán un millón de dólares en cartos do xogo 
(para gastar en GTA V e en GTA Online). Amais, as versión de PS4 e Xbox One incrementarán o número 

de xogadores en liña até 30, posibilitándose tamén a migración dos perso-
naxes e progresos da versión do xogo para a anterior xeración de consolas á 
nova (de feito, os anteriores xogadores de GTA V incluso recibirán contidos 
adicionais exclusivos). 

GTA V 
Saltará á nova xeración 
de consolas en novembro

Se hai un xogo que estes días está de máxima actualidade non parece 
haber dúbida en que este é Super Smash Bros., que o pasado venres chegou 
ás tendas españolas na súa versión para Nintendo 3DS e que hoxe confirmou que 
estará dispoñible para os usuarios de Wii U a partires do vindeiro 5 de decembro, 
chegando a tempo para o Nadal.

Pero pese a que o seu lanzamento aínda non se completou, o xogo xa é un su-
pervendas, conseguindo vender máis de 2,8 millóns de unidades en todo o mun-
do, o que é un resultado moi sólido para unha franquía que chega por primeira vez 
a unha consola portátil, e que parece anticipar unhas fortísimas vendas no Nadal.

Este título vai contar cunha compañía moi especial, as figuras interactivas amii-
bo, que contan con tecnoloxía NFC para poder relacionarse co gamepad da Wii U 
e que comezarán a comercializarse o 28 de novembro con 12 personaxes (Mario, 
Peach, Yoshi, Donkey Kong, Link, Fox, Samus, Adestradora de Wii Fit, 
Aldeán, Pikachu, Kirby e Marth) aos que sumaranse 6 máis (Zelda, 
Diddy Kong, Luigi, Little Mac, Pit e Captain Falcon) o 19 de decembro. 
As figuras amiibo tamén serán compatibles con outros xogos como Ma-
rio Kart 8, Mario Party 10 ou Yoshi’s Woolly World, xunto a moitos outros que 
irán saíndo paulatinamente (sendo preciso actualizar a Wii U para poder 
gozar desta nova funcionalidade).

Nintendo tamén confirmou que vai achegar ás tendas un lote do 
xogo Super Smash Bros. para Wii U co amiibo de Mario e outro 
lote que acompañará o xogo co adaptador dos mandos de Ga-
meCube para Wii U (buscando que os que tiñan Super Smash 
Bros. Melee na GameCube poidan replicar a sensación táctil 
conectando á súa nova consola o seu vello mando). 

SUPER SMASH BROS 


TRAILER DO 
XOGO
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