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Este número quedounos moi colectivo. Ou sexa, 
que é como un escaparate con múltiples exem-
plos dese proceso abraiante que está a pasar 
por diante dos nosos ollos, de querermos velo, 
e que consiste nun abrollar constante de ideas, 

proxectos e realidades innovadoras por parte das nosas 
empresas TIC, e tamén das non TIC (porque o universo 2.0 
espállase). Non hai máis que ver o que deu de si na Illa da 
Toxa a Noite Galega das Telecomunicacións que organi-
zaron a AETG e o COETG e que constitúe un completo e 
exhaustivo compendio do noso traballo feito en materia 
TIC ao longo do ano, un vizoso e nutrido palmarés con 
nomes propios de profesionais e empresas que son os 
nomes propios que constrúen o noso futuro e o noso 
desenvolvemento (ao fío disto, lembrar que incluímos nas 
páxinas centrais desta revista a relación dos premiados da 
Noite e máis dos seus desenvolvementos). De futuro e de 
cousas están por vir falamos tamén na sección de Inno-
vación Galega (páxinas 28 e 29) e noutra sección (páxinas 
26 e 27) metémonos de cheo no laboratorio de ideas e 
métodos para mellorar a nosa comunicación no que se 
está a converter o noso tecido de empresas e institucións 
ligadas ao lingüístico (Cilenis por exemplo). E logo están 
os nosos centros tecnolóxicos, como CITIC, Aimen ou Gra-
diant, que teñen abertas múltiples frontes de traballo ao 
servizo de mellorar a nosa experiencia como usuarios de 
tecnoloxías, frontes que en parte puidemos ver nas Xorna-
das de Automatización Industrial (JAI) que se celebraron 
en Vigo e das que tamén ofrecemos un resumo (na páxina 
13). Visto todo isto, e o que está por vir, case é imposíbel 
seguir crendo que non temos posibilidades de ser un país 
xerador de coñecemento avanzado. Quen teña dúbidas, 
que mire e comprobe. 

Código Cero

Humor tecnolóxico de Henrique Neira

A punto de rematar o que era o 
noso terceiro ano de vida, Código 
Cero iniciaba unha nova etapa.

Desde aquel mes a nosa revista 
distribuíase de balde e conxunta-
mente os primeiros martes de cada 
mes co único diario en lingua galega 
“Galicia Hoxe”, hoxe desgraciada-
mente desaperecido. Con esta ini-
ciativa, froito do acordo da “Editorial 
Compostela” e o “Grupo Código Cero 
Comunicación”, a nosa publicación 
chegaría a un máis amplo abano de 
lectores amais de incrementar a súa 
difusión e tirada nun proxecto que 
duraría varios anos potenciando a 
revista e o noso portal.

Coincidía aquel mes coa celebra-
ción da chamada “Semana da Cien-
cia” que aínda hoxe, iso si con menos 
folgos, segue a celebrarse.

Co número 26, Código Cero poñía 
o seu punto de mira na Semana 
Galega da Ciencia, unha semana 
que en realidade non era tal, senón 
que estamos a falar dun mes de 
continuas actividades en torno á 
investigación en xeral nas sete prin-
cipais cidades galegas.

Naquel número incluíamos todo 
tipo de información sobre os actos 
máis destacables, ademais dun-
ha entrevista con Pedro Merino, 
director xeral de I+D, quen nos 
falaba sobre todos eses pequenos 
detalles que diferencian á Semana 
Galega da Ciencia do resto das se-
manas. Ademais, recolliamos outro 
evento similar, a Semana Galega do 
Emprendedor, a celebrar nas tres 
universidades do noso país.

Como é habitual na nosa revista 
completabamos o número coas 
seccións habituais, barlovento, opi-
nión, xogos, PC práctico.... e agora 
como daquela seguimos acudindo 
á cita diaria cos nosos subscritores 
e mantemos o boletín do portal xa 
que a actualidade tecnolóxica non 
cesa. 
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Tecnoloxía LMDS
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Voto electrónico
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Facendo futuro
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 Tal e como avanzamos a pasada pri-
mavera con motivo do paso máis que 

memorábel de Trendon.me por Startup Pi-
rates Ourense, a plataforma global de moda 
posta en marcha polas galegas Nuria Iglesias 
e Ángela González trasladouse finalmente a 
un dos niños da preincubadora universitaria 
do Campus de Ourense, Piuvi-Ou Tecnópole, 
onde estará durante todo un ano. Nesta web 
atópase “un espazo para adictos ás últimas 
tendencias, blogueiros, deseñadores emer-
xentes e tendas, unha especie de ecosiste-
ma onde todos eles poidan comunicarse e 
vender os seus produtos”.

Trendon.me é unha rede social centrada 
única e exclusivamente no mundo da moda. 
Segundo informa a creadora da páxina, a 
idea comezou a tomar forma e realidade 
grazas a unha bolsa do programa Talentum 
Startups de Telefónica, co que se trata de 
impulsar o talento innovador entre mozos e 
mozas amantes das novas tecnoloxías e coa 
que esta enxeñeira chegou a optar á final 
nacional, premiada con apoio económico 
e formativo para desenvolver as súas ideas 
empresariais.

Coa rede social disposta, o 
seguinte paso é como tirar pro-
veito económico desta proposta. 
A resposta está en incluír ás 
tendas: “En Ourense hai unha 
paixón por mercar nas tendas de 
barrio, así que baixei á rúa a ver 
que produtos diferentes ofrecían 
e que necesidades tiñan. Moitas 
vendían a través das redes 
sociais porque manter unha web 
non é economicamente viable 
e moitas veces non dá o alcance 
que se pretende”, explica Iglesias, 
quen decidiu achegar ás tendas 
un espazo dentro da plataforma, 
onde “teñen un perfil propio no 
que incorporar os seus produtos, ademais 
de poder vender directamente dende a nosa 
tenda en liña”.

Outra das faces de Trendon.me é que con-
ta cun espazo para os blogueiros, os “promo-
tores por excelencia”, nos que os profesionais 
da moda poden “compartir estilos e servir de 
transmisor da trastenda á xente da rúa”; por 
outra, os novos deseñadores, que “queren 

colocar as súas creacións pero moitas veces 
non teñen medios económicos para facelo, 
as páxinas web esíxenlles unhas marxes moi 
grandes...”. 

Asemade, esta plataforma serve para inter-
conectar servizos, poñer a todos os actores 
en contacto e ofrecerlles un “beneficio mu-
tuo” e conta coa axuda dun asesor tecnolóxi-
co, Miguel Gesteiro, que está a desenvolver a 
web final de Trendon.me. 
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Seguindo coa súa vocación de defensa e asistencia 
da profesión en España, o Consello Xeral de Colexios 

Oficiais de Enxeñaría Técnica en Informática (CONCITI) vén 
de asinar un importante convenio de colaboración co bufete 
Pintos & Salgado Abogados, firma coruñesa de referencia en 
Dereito das TIC.

Con este convenio, CONCITI pretende asegurar a mellor co-
bertura xurídica nunha área tan complexa e cambiante como 
o son, hoxe en día, as tecnoloxías da información. A devan-
dita cobertura, non só beneficiará á propia entidade senón 
a todos os Colexios Profesionais do territorio nacional e, en 
definitiva, aos propios enxeñeiros colexiados que se enfron-
tan a dúbidas normativas no exercicio da súa profesión.

Así mesmo, Pintos & Salgado Abogados non só prestará 
asesoramento senón que contribuirá aos importantes labores 
divulgativos e de sensibilización do CONCITI, tanto aos profe-
sionais como á sociedade en xeral, para un uso responsábel 
das tecnoloxías e dos riscos e oportunidades asociados con 
elas.

Para o galego Marcos Mata, presidente de CONCITI, "este 
convenio permítenos gozar da mellor asesoría xurídica en 
materia de tecnoloxías da información, o cal redundará na 
mellora da xestión dos procesos internos, e posibilitaranos 
dar mellor resposta aos Colexios Profesionais de Enxeñaría 
Técnica Informática. Chegar a este acordo ademais cun bufete 
de referencia e do prestixio de Pintos & Salgado é todo un 
respaldo á representación dos profesionais da informática e á 
xestión do Consello Xeral".

Para o tamén galego Víctor Salgado, socio-director de 
Pintos & Salgado Abogados, "é unha honra para nós asinar 

este convenio co CONCITI e agradecemos especialmente a 
confianza depositada no noso bufete. Este enmárcase no 
compromiso que, dende fai xa máis de 15 anos, temos na 
difusión e sensibilización ante os riscos e as oportunidades da 
Rede, así como do coñecemento dos nosos dereitos e do uso 
responsábel das novas tecnoloxías na sociedade. Este acordo 
con CONCITI permítenos facelo, ademais e de xeito directo, 
no especial ámbito dos profesionais da enxeñaría técnica 
informática, cun papel clave nesta Sociedade do Coñecemen-
to". 

CONCITI asina un convenio de colaboración co 
despacho de avogados Pintos & Salgado

A plataforma de moda Trendon.me instálase 
na Tecnópole ao longo dun ano



Víctor Salgado, de Pintos & Salgado Abogados, nunha charla sobre 
Dereito 2.0
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 Dende a web Código Cero xa di-
mos conta da cita que terá lugar 

no Auditorio do Palacio de Congresos 
Mar de Vigo os vindeiros 25 e 26 de no-
vembro. Estamos a referirnos á terceira 
edición das Xornadas Técnicas Galegas 
(xtvigo.eu), centradas desta volta nas 
Cidades e Comunidades Intelixentes 
(Smart Cities & Communities), organiza-
das e impulsadas polo Concello de Vigo, 
a Axencia da Enerxía de Vigo (FAIMEVI), 
o Ilustre Colexio Oficial de Enxeñeiros 
de Galicia (ICOIIG), o centro tecnolóxico 
coruñés CITIC ou o Cluster TIC Galicia. 
Alí atoparanse profesionais das TIC e da 

eAdministración para afondar en cues-
tións como o potencial e posibilidades 
das urbes conectadas do futuro.  
E a quen pode interesar esta xuntanza? 
Pois de xeito principal está encamiñada 
a profesionais do sector, expertos de 
recoñecido prestixio, empresas líderes a 
nivel estatal e administradores munici-
pais, nos que se debaterá e profundará 
de maneira integradora diferentes 
aspectos relacionados coas novas tec-
noloxías no eido das Cidades Intelixen-
tes (Smart Cities), a xestión intelixente 
dos recursos e a transformación urbana 
que isto significa. 

  O smartphone para profesionais BlackBerry Passport sorprendeu chegando aos mercados nor-
teamericano, británico, francés e alemán a finais de setembro cunha pantalla táctil cadrada de 

4,5 polgadas e un teclado físico cunha anchura nunca vista nos terminais de BlackBerry, proposta que 
a primeira vista resulta moi rechamante, por parecer un dispositivo contraditorio, xa que combina os 
elementos clásicos dos smartphones da compañía, pero perde a posibilidade de empregarse cunha man 
polas súas excesivas dimensións (o enorme iPhone 6 Plus ten un ancho de 7,8 centímetros, mentres que 
o novo trebello de BlackBerry atrévese cunha largura de 9,03 centímetros).

Pero o curioso formato deste teléfono intelixente non parece asustar aos incondicionais de BlackBerry, 
que parecen conformes con este novo produto que por fin chega a España, xa que Vodafone vén de in-
cluílo no seu catálogo de terminais para autónomos e empresas, facendo posíbel a súa compra a prazos 
por 15 euros/mes durante un par de anos dos que os 18 primeiros meses haberá que someterse a un 
compromiso de permanencia na tarifa contratada.

Lembremos que o BlackBerry Passport é un trebello 4G cun procesador Qualcomm Snapdragon 801 de 
catro núcleos a 2,2 GHz, gráfica Adreno 330, 3 Gb de RAM, 32 Gb de almacenamento interno (ampliable 
mediante tarxetas microSD de até 128 Gb), pantalla de 4,5 polgadas cunha resolución de 1.440 x 1.440 
píxeles, cámaras de 13 e 2 Mpíxeles, Wi-Fi AC, Bluetooth 4.0, NFC, GPS, radio FM, batería de 3.450 mAh e 
BlackBerry 10 OS.  

  A Fundación Mozilla está a dar conta de que o seu proxecto de navegador 
web alternativo ao Internet Explorer de Microsoft, o Firefox, está a celebrar 

o seu 10º aniversario, chegando nese tempo a centos de millóns de usuarios de 
todo o mundo que confían en Firefox para navegar pola web con tecnoloxías 
abertas e fuxindo dun control excesivo por parte do seu sistema operativo. 
Neste tempo Firefox tamén conseguiu transcender os equipos informáticos, de 
xeito que, aparte de estar dispoñíbel para Windows, OS X e Linux, tamén ten 
agora versións para dispositivos móbiles, conseguindo así unha experiencia 
sincronizada na nube que o converten nunha ferramenta de grande utilidade.

Para celebrar o aniversario de Firefox, Mozilla vai lanzar unha versión especial 
do navegador web, con novas características que incrementarán o control por parte do usuario, como a posibilidade de contar co Duck-
DuckGo como opción de busca (este buscador destaca por non facer un seguimento do usuario) ou unha interesante volta de torca á na-
vegación privada, de xeito que, en vez de ter que abrir unha fiestra independente para crear unha sesión da que non queiramos deixar ras-
tro, contaremos agora cunha función de esquecemento na que borrar a actividade que tiveramos nun tempo fixado (os últimos 5 minutos, 
as últimas 2 horas ou as últimas 24 horas) de xeito que non se conservarán nin o historial nin as cookies do período de tempo indicado. 

 | novas | RESUMO DE ACTUALIDADE TIC |

Vodafone trae a España o BlackBerry Passport

Firefox celebra o seu 10º aniversario

Número 135

As Xornadas Técnicas Galegas analizarán 
nesta terceira edición as Cidades Intelixentes
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 O pasado 31 de outubro o Pleno da Corporación provincial 
aprobou o expediente de contratación do proxecto depoGAP 

xestión de activos da provincia de Pontevedra, co que a Deputación 
pretende avanzar na mellora da xestión de activos municipais. O 
proxecto conta cun orzamento de 6,9 millóns de euros, dos cales o 
70% son achegados polos Fondos Europeos de Desenvolvemento 
Rexional (FEDER). Segundo informa o organismo que preside Rafael 
Louzán, trátase dun procedemento aberto que está en fase de pre-
sentación de ofertas. Ao ser un servizo suxeito a regulación harmoni-
zada, o expediente de contratación enviouse para a súa publicación 
no Boletín Oficial da provincia de Pontevedra (BOPPO), no Boletín 
Oficial do Estado (BOE) e no Diario Oficial da Unión Europea (DOUE). 
A data límite para a presentación de ofertas é o 22 de decembro de 
2.014.

Esta iniciativa da Deputación de Pontevedra abrangue tanto a rea-
lización dun inventario de activos de todos os concellos da provincia 
de Pontevedra (salvo Pontevedra e Vigo) e da Deputación, como a 
implantación dun sistema ou plataforma para a xestión deses activos, 
que permita explotala e xestionala “dunha maneira unificada” e 
fomente a participación e a comunicación coa cidadanía, a través dun 
portal para o cidadán e unha aplicación para dispositivos móbiles. 
Asemade, levará a cabo a posta en marcha de varias probas piloto de 
eficiencia enerxética, que permitan obter o coñecemento suficiente 
para extrapolalo ó resto da provincia, co fin de diminuír o gasto ener-
xético e ambiental como consecuencia do uso eficiente dos activos 
públicos. 

Estas actuacións completaranse coa realización dun catálogo de 
normas,  procedementos e recomendacións que sirva de guía, tanto 
para os empregados públicos coma para as empresas de servizos e 
obras que traballen para os distintos concellos, para o mantemento e 
a actualización dos activos inventariados. 

Ademais, deseñarase e desenvolverase un plan da xestión do cam-
bio, en palabras de Amancio Varela, xefe de servizo de NNTT de Depu-
tación de Pontevedra necesario para mitigar as posibles resistencias 
e barreiras provocadas pola posta en marcha do proxecto”. Tentando 
reducir a incerteza do usuario que non sabe, por medio da comuni-
cación, ensinando ó usuario que non pode a través da formación e a 
capacitación e cambiando a actitude do usuario que non quere me-
diante a dinamización. “Desta forma”, explican fontes do organismo 
provincial, “garantirase que todos os axentes implicados no proxecto 
asuman o cambio de forma axeitada”. 
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Ribeira vén de recibir a conside-
ración de “cidade da Ciencia e a 

Innovación” por parte do Ministerio de 
Economía e Competitividade median-
te resolución da Secretaría Xeral de 
Ciencia, Tecnoloxía e Innovación na 
que se recolle a identidade das novas 
quince localidades galardoadas con 
esta distinción, que foi creada en 2010 
coa finalidade de “recoñecer ás cidades 

líderes na creación de vantaxes compe-
titivas grazas á conxunción do capital 
intelectual e de coñecemento dos seus 
recursos humanos, con avanzadas in-
fraestruturas locais de forte compoñen-
te científico, tecnolóxico e innovador”.

A este respecto, a recente creación e 
posta en funcionamento dunha plata-
forma Web-Xis no marco do programa 
Riveira Atlántica 2015 (financiado nun 

70% con fondos europeos FEDER) e co 
obxectivo de converter a Ribeira nunha 
Smart Village, foi o detonante de que 
o Concello de Ribeira fose merecedor 
deste recoñecemento, sendo o único 
municipio da comunidade galega en 
recibilo este ano xunto coa súa capital, 
Santiago de Compostela.

En virtude da distinción, as quince 
localidades citadas pasan a formar 
parte da Rede de cidades da Ciencia 
e Innovación Innpulso, o que supón 
entre outras vantaxes a promoción da 
localidade en eventos internacionais 
ligados co I+D+i e o desenvolvemento 
baseado no coñecemento; a consi-
deración preferente de Ribeira para o 
emprazamento de instalacións cientí-
ficas e tecnolóxicas de titularidade ou 
participación estatal, así como para dar 
acubillo a nodos da rede do Ministerio 
de Economía de Puntos de Información 
sobre I+D+i; ou a idoneidade do muni-
cipio para a celebración de congresos e 
seminarios dos organismos públicos de 
investigación. 

O Goberno recoñece a Ribeira como 
"cidade da Ciencia e a Innovación"

A Deputación de Pontevedra inicia a licitación 
do proxecto depoGAP


Na instantánea pódese ver no centro da imaxe a Amancio 
Varela Xefe de servizo de Novas Tecnoloxías da Deputación de 
Pontevedra, á deputada Ana Isabel Vázquez e á deputada Begoña 
Estévez nun acto de presentación do proxecto



 | Novas | RESUMO DE ACTUALIDADE TIC |

 w w w . s p r i n t m o t o r . c o m

 A ACTUALIDADE DO MOTOR 
DEZAOITO ANOS INFORMANDO

 A ACTUALIDADE DO MOTOR  A ACTUALIDADE DO MOTOR  A ACTUALIDADE DO MOTOR  A ACTUALIDADE DO MOTOR  A ACTUALIDADE DO MOTOR  A ACTUALIDADE DO MOTOR  A ACTUALIDADE DO MOTOR  A ACTUALIDADE DO MOTOR  A ACTUALIDADE DO MOTOR  A ACTUALIDADE DO MOTOR  A ACTUALIDADE DO MOTOR  A ACTUALIDADE DO MOTOR  A ACTUALIDADE DO MOTOR  A ACTUALIDADE DO MOTOR  A ACTUALIDADE DO MOTOR  A ACTUALIDADE DO MOTOR  A ACTUALIDADE DO MOTOR 

 A Universidade de Vigo está a facilitar aos alumnos, profesores e persoal de admi-
nistración e servizos o acceso a numerosa información dende dispositivos móbiles, 

para o que estrea a aplicación oficial UviGO! na App Store e en Google Play, de xeito que 
smartphones e tabletas poden instalar esta aplicación que xa se inaugura con 1.300 descar-
gas (pois esta ferramenta leva meses dispoñíbel).

Esta ferramenta quere servir de “canle de comunicación e interacción que permite achegar 
a administración ao usuario”, segundo comentou a secretaria xeral da Universidade, Gloria M. 
Pena, quen presentou a aplicación no primeiro Consello de Goberno deste curso. 
Dende UviGO! os estudantes poden consultar o seu expediente académico, recibir notifica-
cións sobre convocatorias de bolsas e axudas, horarios, exames, etc. O persoal tamén pode 
acceder a información sobre cursos, convocatorias, formación do profesorado, información 
das sesións do Consello de Goberno e Claustro ou as diversas actividades culturais ou depor-
tivas.

A nova aplicación aínda está a dar os seus primeiros pasos e tratará de actualizarse para 
atender as necesidades da comunidade universitaria. Entre as súas vindeiras actualizacións 
figurará a posibilidade de que o alumnado poida realizar enquisas de avaliación docente a 
través dos seus dispositivos móbiles. Así mesmo, o texto do convenio contempla un descon-
to do dez por cento sobre docencia na meirande parte das titulacións de grao, posgrao e ciclos formativos de grao superior da Universidade 
Europea. 

Rubricaron o acordo o pasado 22 de outubro Fernando Suárez, presidente do CPEIG, e Leticia Antón, por parte da Universidade. 

Telefónica vén de emitir partes informativos sobre 
o estado de cousas da súa fibra óptica para as 

nosas contornas empresariais. Máis polo miúdo, da súa 
tecnoloxía FTTH en áreas industriais da capital, San-
tiago, e de Lugo. Segundo informa a operadora, gran 
parte das empresas de Compostela ten ao seu alcance 
xa “a tecnoloxía de datos máis avanzada, posíbel grazas 
ao despregamento de FTTH, Fibra Óptica Até o Fogar, 
levado a cabo por Telefónica os polígonos e zonas 
industriais do Tambre, Costa Vella, Formarís, Boisaca e 
A Sionlla”. En total, falamos de 350 empresas potencial-
mente beneficiadas, 28.000 metros de fibra habilitados e 
9.205 puntos de conexión óptica. 

En palabras da operadora, “estamos perante un dos mei-
randes esforzos infraestruturais desenvolvidos por Telefónica 
nos últimos anos na área industrial de Santiago”. Para darlle 
remate, foron precisos 89 novos armarios de exterior, 553 
arquetas, 23 cámaras de rexistro, 110 pedestais e 826 tramos 
de canalización. “En total”, engade a empresa, “conectáronse 
1.377 infraestruturas á central que Telefónica ten en Vite, 
grazas ás cales as empresas poderán acceder á tecnoloxía de 
transmisión de datos máis rápida e eficiente do mercado”. 

Polo que respecta a Lugo, a compañía sinala que unha 
parte moi considerábel das empresas da  Cidade da Mura-
lla, emprazadas nos polígonos do Ceao e das Gándaras, ten 
xa ao seu alcance a tecnoloxía de Fibra Óptica Até o Fogar 
(FTTH polas súas siglas en inglés). Falamos en total de 658 
firmas, “o que supuxo a instalación de case 20.000 metros de 
fibra e 247 puntos de conexión óptica”, explica Telefónica, 
que tamén engade que se instalaron ou adaptaron 66 arque-
tas e máis de 200 postes. Todo iso supuxo un investimento 
aproximado de 250.000 euros. 

A Universidade de Vigo estrea aplicación móbil

Telefónica salienta que 350 
empresas de Santiago e 658 de Lugo 
dispoñen xa da FTTH de seu 
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 O Colexio Profesional de Enxeñaría en Informática de Galicia 
(CPEIG) segue adiante coa formalización de diversos acordos 

con entidades a prol de mellores e máis vantaxes para as persoas 
colexiadas. A finais do mes de outubro, a entidade profesional galega 
estableceu alianzas coa Universidade Europea de Madrid, o Centro 
Profesional Europeo de Madrid, o Centro de Educación Superior de 
Valencia e a Universidade Europea de Canarias.

Ao abeiro do acordo, as persoas colexiadas poderán acceder de 
balde ás probas de ingreso nas titulacións que ofrece a Universidade 
Europea nos seus centros. Dese xeito, o aforro ascende a 130 euros por 
matrícula, prezo público e oficial das probas de acceso. 

Así mesmo, o texto do convenio contempla un desconto do dez por cento 
sobre docencia na meirande parte das titulacións de grao, posgrao e ciclos 
formativos de grao superior da Universidade Europea. 

Rubricaron o acordo o pasado 22 de outubro Fernando Suárez, presidente 
do CPEIG, e Leticia Antón, por parte da Universidade.  

 Como pulo ao emprendemento e para ligar a investigación universitaria ao eido empresarial convócase a XIV edición do Concurso de 
Proxectos Tecnolóxicos, un certame da Escola Superior de Enxeñaría Informática e Expourense, financiado pola Deputación de Ourense, 

que convida aos alumnos das titulacións TIC das universidades de Galicia e do norte de Portugal a presentar traballos de fin de estudo máis 
innovadores.

O concurso divídese en 2 modalidades: a modalidade A para os títulos de Enxeñaría en Informática, Enxeñaría de Telecomunicación e 
Traballos de Fin de Máster de posgraos oficiais relacionados coas TIC, e a modalidade B para os títulos de Grao en Enxeñaría Informática, Grao 
en Enxeñaría de Tecnoloxías de Telecomunicación, Enxeñaría Técnica en Informática e Enxeñaría Técnica de Telecomunicación. A dotación 
económica dos tres primeiros premios da Modalidade A será de 500, 200 e 100 euros respectivamente; e na Modalidade B será de 350, 150 e 
100 euros.

O rexistro a este concurso estará aberto até o 21 de novembro ás 12:00 horas e farase público o resultado o 2 de decembro, estando dispo-
ñíbeis as súas bases en formato PDF (a través de esei.uvigo.es). 
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 A Deputación de Lugo anunciou a 
remodelación da súa bitácora en liña, 

blog.deputacionlugo.gal, co obxectivo de 
reforzar o seu papel como fonte informa-
tiva da provincia. De feito, a intención do 
organismo que preside Xosé Ramón Gómez 
Besteiro é transformar o blog nunha das 
principais canles de coñecemento da nosa 
terra. Logo da renovación, o blog amosa 
non só unha feitura diferente e máis acorde 
coas novas correntes de deseño e infor-
mación transparente e accesíbel, senón 
que tamén presenta novas funcións (plena 
integración coas redes sociais, máxima 
usabilidade), estrutura e contidos. Estes, 
sinala a Deputación, actualizaranse con 
máis frecuencia. 

Segundo engade o organismo provincial, 
dende o punto de visual o novo caderno 
en liña incorpora un deseño responsive, ou 

sexa que é quen de afacerse 
aos diferentes dispositivos cos 
que se pode acceder á Rede 
para mellorar a experiencia de 
navegación dos usuarios. Ao 
fío disto último, a Deputación 
recorda que arredor da metade 
dos acceso do último mes ao 
blog da Deputación levouse a 
cabo a través de dispositivos 
móbiles, ben sexa mediante 
teléfonos intelixentes ou ben 
mediante tabletas.

“Ademais das diferentes 
novas sobre a actualidade da 
Deputación e da provincia”, ex-
plican dende a entidade que preside Gómez 
Besteiro, “o blog incorpora unha axenda de 
eventos totalmente renovada onde se irán 
relacionando todas aquelas actividades 

culturais, accións formativas, convocato-
rias, charlas e obradoiros que poidan ser 
de interese para toda a cidadanía e que se 
actualizará de xeito diario”. 
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A Deputación de Lugo quere converter o blog de seu 
nunha das grandes canles informativas da provincia

O CPEIG renova o convenio coa 
Universidade Europea

Un concurso premiará aos proxectos de 
titulacións TIC de Galicia e norte de Portugal



{
}

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

A programación aberta segue a ser unha fonte de información 
inesgotábel na nosa terra

O s seareiros galegos das versións alternativas aos sistemas operativos pecha-
dos estamos de celebración, posto que xa temos ao noso dispor -e na nosa 
lingua- a nova versión da distribución GNU/Linux Ubuntu, a versión 14.10, 

con nome en clave Utopic Unicorn. Estamos perante unha remodelación de man-
temento que terá un período de vixencia de nove meses (a partir deste mes de 
novembro) coa novidade -segundo informan dende a Oficina de Software Libre do 
consorcio interuniversitario CIXUG- de que esta nova versión estará de novo dispo-
ñíbel 100% en galego, grazas á comunidade de tradución ao galego de Ubuntu.

Esta comunidade, na que segundo se pode ver na súa páxina web participan 
arestora 14 voluntarios, sitúa ao galego entre os únicos 10 idiomas do mundo 
que acadan o 100% de localización, por riba de linguas coma o chinés e xunto ao 
alemán, ao español ou ao portugués cunhas comunidades de usuarios e colabora-
dores moito máis numerosas. Cómpre lembrar que moito do traballo de tradución 

preciso para dispoñer de Ubuntu en galego é herdado dos proxectos orixe que integran este sistema operativo como por exemplo 
o escritorio Gnome, o navegador Firefox ou a suite ofimática LibreOffice, todos eles agrupados baixo o proxecto Trasno.

En canto a novidades, lembrar que é unha versión de mantemento, polo que están centradas sobre todo na área de compatibi-
lidade con máis hardware, grazas á introdución do núcleo Linux 3.16 así como nas melloras notábeis no funcionamento de aplica-
tivos web (especialmente aqueles que dependen da nube), ou servizos virtualizados no escritorio. Tamén trae a primeira versión 
da nova familia 4.3 da suite LibreOffice e unha das últimas versións, a 33 de Mozilla Firefox e versión 38 de Chromium. Toda a infor-
mación e as ligazóns para descargar, instalar ou actualizar Ubuntu pode consultarse nas notas de publicación. Para unha descarga 
directa: releases.ubuntu.com/14.10/ 

O galego, entre as dez linguas que acadan o 100% de 
tradución no Ubuntu 14.10

Software Libre como folla de ruta
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Xa temos o noso dispor, e en ga-
lego, a versión 3.14 do escritorio 
libre Gnome. Así o informou o  

equipo galego de tradución da pla-
taforma a finais de outubro e así nolo 
lembraron a comezos de novembro 
dende Mancomún. A adaptación á nosa 
lingua da nova achega da ferramenta, 
unha adaptación ao cen por cen (37.222 
cadeas e 172.185 termos para o corpo 
da interface e 6.598 cadeas e 72.693 
palabras para a documentación), vainos 
permitir ter ao noso alcance unha serie 
de novidades importantes con respecto 
á anterior versión. En termos numéricos, 
falamos de 28.859 cambios feitos por 
cando menos 871 persoas. 

Porén, tamén é certo que estamos 
ante unha consecuencia natural de 
traballos previos: traballos destinados 
en boa medida a homoxeneizar a inter-
face de usuario e todas as aplicacións 
de seu. Dende o equipo de tradución 

de Gnome salientan novidades como os 
acenos multitáctiles (podemos usar un 
xesto en pantallas táctiles para a nave-
gación no sistema e uso de aplicacións), 
a xestión de portais cautivos (Gnome 
3.14 foi obxecto dunha optimización 
na xestión de puntos de acceso Wi-Fi, o 
que entre outras cousas implica que o 
sistema amosaranos de xeito automá-
tico a páxina de inicio dun portal Wi-Fi 
como elemento clave do proceso de 
conexión, o que garante que saibamos 
cando estamos conectados e axudara-
nos a configurar os portais do xeito máis 
rápido) ou as contas en liña para Fotos 
(agora na sección de Fotos podemos ac-
ceder a novas orixes de imaxes en liña, 
tras terse engadido a compatibilidade 
con Google e servidores multimedia, 
isto posibilitará ver de xeito doado fotos 
de Google que foran subidas mediante 
Picasa, Google Plus ou dispositivos 
Android). 

A nivel de tradución, tamén houbo 
novidades. Por exemplo, traducíronse as 
novas aplicacións presentadas coa nova 
publicación, “todas cumprindo cos últi-
mos acordos de terminoloxía publicados 
pola Asociación Proxecto Trasno”, e tamén 
avanzouse moito na adaptación á nosa 
lingua da documentación base do proxec-
to, formada por máis de 65.000 palabras 
para traducir, e mellorando a anterior. 

A versión 3.14 do escritorio Gnome, 
por enteiro en galego



http://citic-research.org/

A TECNOLOXÍA DO CITIC, 
AO SERVICIO DAS PERSOAS

| CITIC |  AO SERVIZO DAS PERSOAS |

 Cofinanciado por:

O CENTRO CORUñéS DESENVOLVEU DOUS 
PROXECTOS DESTINADOS A MELLORAR A NOSA 
EXPERIENCIA DE USUARIOS TIC 

Como saber que un anuncio por palabras responde a unha 
oferta seria e non a un delito? Como decidirse pola pelí-
cula que ver un venres pola noite na casa? A priori, estas 
dúas cuestións non teñen nada que ver, porén, teñen 
algúns puntos en común. Moita información coa nece-

sidade de ser procesada. O CITIC desenvolveu dous proxectos que 
axudan a solventar ambas cuestións e que, en definitiva, supoñen 
unha mostra máis de como a tecnoloxía está ao servizo das persoas.

O primeiro é o  
Proxecto SCIIMS, 
acrónimo de 
Strategic Crime 
and Immigration 
Management System, 
un proxecto enfoca-
do á loita contra o 
crime organizado, no 
ámbito específico de 
tráfico de persoas e 
inmigración ilegal. 

Impulsado por un 
consorcio de empre-
sas procedentes de España, Reino Unido, Italia, Hungría e Estados 
Unidos, e desenvolvido cos fondos da Unión Europea durante 3 
anos, SCIIMS convértese nunha aplicación de técnicas de tratamen-
to da información que permite que sexa fusionada e compartida a 
nivel nacional e internacional, a través dunha infraestrutura segura, 
de acordo coas necesidades das axencias europeas de información 
sobre o crime e a inmigración. 

SCIIMS traballa sobre unha base informativa propiedade de cada 
país. Cómpre lembrar que os métodos de recrutamento das mafias e 
delincuentes atópanse, moitas veces, en Internet e nas redes sociais. 
é aquí onde entra en xogo o labor do CITIC. A Área de Busca e Recu-
peración de Información do centro foi  a encargada de desenvolver 
un dos módulos do sistema, un extractor de datos desas fontes ex-
ternas, que de xeito automático atopa contido de interese mediante 
diversas vías, como son as palabras clave, os formularios de procura 
ou a estrutura de datos dunha páxina web ou rede social.

Alberto Pan, un dos investigadores principais do proxecto encar-
gado do desenvolvemento do módulo, apunta que “dende o CITIC 
intentamos identificar e desenvolver as capacidades que axudarán 
ás axencias europeas a atacar o problema do tráfico de persoas e 
inmigración de maneira efectiva”. 

O módulo, composto por tecnoloxía desenvolvida polo CITIC, 
extrae e procesa os datos que cumpren determinadas características, 
susceptíbeis de ser indicios de delito, e incorpóraos á base de datos 
de SCIIMS, onde despois son froito dun segundo filtrado con carac-
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terísticas adicionais. “Aínda que a avaliación do sistema centrouse 
no inglés”, engaden fontes do CITIC, “funciona en grande medida de 
xeito independente á linguaxe occidental”. Na actualidade, diversas 
partes do proxecto están integradas nunha axencia de seguridade 
de Reino Unido, pero polas súas características, o proxecto non pode 
senón aspirar a ter unha implantación a nivel europeo. 

Fidel Cacheda, outro investigador do grupo, sinala que “un dos 
puntos clave do desenvolvemento de SCIIMS é o uso dunha tecno-
loxía de extracción de datos web áxil e automática, xa que este tipo 
de informacións adoitan estar desestruturadas”. 

No ano 2013 
foi publicado un 
algoritmo froito 
dunha nova liña 
de investigación 
creada entre a 
Universidade da 
Coruña e a Univer-
sidade Autónoma 
de Madrid, que 
obtivo uns resul-
tados de eficacia 
“moi bos”, sinala o 
centro tecnolóxico coruñés. A aplicación deste algoritmo á realidade 
derivou en FilmYou, o segundo dos proxectos desenvolvidos dende 
a Área de Busca e Recuperación de Información do CITIC. 

Trátase dunha plataforma distribuída de recomendación de 
películas que pode manexar coleccións de escala Big Data a partir do 
uso de tecnoloxías baseadas nos paradigmas MapReduce e NoSql. O 
motor de recomendación está baseado nun sofisticado algoritmo de 
filtrado colaborativo, capaz de xerar recomendacións personalizadas 
a raíz dun sistema que cataloga esas mesmas recomendacións, ou 
votos. 

Daniel Valcarce, un dos investigadores principais que desen-
volveu FilmYou, non dubida en sinalar que “o funcionamento do 
algoritmo, totalmente parametrizábel, pode ser adaptado a outros 
dominios, como son a recomendación de música, produtos ou 
noticias”. 

A plataforma inclúe funcionalidades de procura e navegación 
sobre a colección de películas. A eficacia e eficiencia da solución 
están avaliadas sobre a colección liberada de Netflix, formada por 
100 millóns de cualificacións de máis de 480.000 usuarios anónimos 
sobre 18.000 películas. FilmYou explota esa información para xerar 
recomendacións a todos os usuarios do sistema.  
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| Galicia Open Future | OS EMPRENDEDORES AMOSAN OS SEUS PROXECTOS |

Sobre Galicia Open 
Future

Galicia Open Future funcio-
na xa de forma efectiva desde 
mediados de setembro nas 
súas instalacións do Gaiás. 
Traballan alí máis 100 persoas 
pertencentes aos 50 proxec-
tos seleccionados para esta 
primeira fase, elixidos entre os 
máis de 130 que se presenta-
ron á convocatoria. A maioría 
dos proxectos procede de 
Vigo e A Coruña, seguidos de 
Santiago de Compostela, e 
presentan diferentes graos de 
maduración (idea, semente, 
prototipo, piloto ou lanza-
mento). Céntranse en sectores 
como o tecnolóxico aplicados 
a distintos ámbitos (maríti-
mo-pesqueiro, agricultura, 
enerxía), Cidades Intelixentes, 
lecer, cultura, saúde, educa-
ción e turismo, e algúns xurdi-
ron en universidades e centros 
tecnolóxicos de Galicia.

Galicia Open Future é un 
proxecto impulsado por 
Telefónica -que investirá no 
seu funcionamento preto do 
millón de euros anuais- en 
colaboración coa Xunta de Ga-
licia a través da Axencia para 
a Modernización Tecnolóxica 
de Galicia, AMTEGA. Os 50 
proxectos seleccionados reci-
birán unha axuda, achegada 
pola Axencia Galega de Inno-
vación, de 2.000 euros. Unha 
vez superada a primeira fase, 
os proxectos xa evolucionados 
poderán optar a outra achega 
de 25.000 euros, que deberá 
destinarse ao desenvolve-
mento do propio proxecto. 
Ademais, as iniciativas que 
consigan esta segunda axuda 
poderán ter a posibilidade 
de acceder a un préstamo 
reembolsábel doutros 25.000 
euros. 

Ecosistemas
de innovación 
Os emprendedores de Galicia 
Open Future amosaron os 
seus proxectos ante o grupo 
de investimento TIC máis 
importante de España

Arredor dun cento de emprendedores galegos 
participaron o pasado 24 de outubro nunha 
xornada de networking con especialistas 
en aceleración e investimento organizada 
por Telefónica. A cita inseriuse dentro das 

actividades de Galicia Open Future (openfuture.org), o 
centro de emprendemento posto en marcha pola operado-
ra na Cidade da Cultura de Santiago. A xornada foi un fluxo 
constante de ideas, pautas e propostas, tanto dos profesio-
nais galegos aos representantes de Wayra e Amérigo, coma 
destes cara aos responsábeis dos proxectos acubillados en 
Galicia Open Future. Máis polo miúdo, estes amosaron en 
detalle en que consisten as súas iniciativas (respondendo 
a preguntas concretas como o tipo de público a quen se 
dirixe e porqué este público estaría disposto a pagar polo 
produto), e aqueles, os mentores, axudáronlles a acadar a 
presentación perfecta e a encamiñar o mellor posíbel os 
seus desenvolvementos. 

O intercambio de ideas comezou nada máis abrirse a 
xornada. Participaron nela os responsábeis dos cincuenta 
proxectos galegos acelerados por Galicia Open Future, o 
CEO de Wayra (a aceleradora de start-up de Telefónica) Gon-
zalo Martín Villa, e o fundador e xestor de Fondos Amérigo, 
o grupo de fondos de investimento tecnolóxicos creado por 
Telefónica, Aquilino Peña. 

Logo das presentacións e dunhas breves introducións 
sobre en que consisten Wayra e Amérigo, pasouse á presen-
tación dunha parte dos proxectos abeirados á aceleradora 
(proxectos como CreaAppcuentos, Monet, ParkApp ou 
Appentra, entre outros). Aquilino Peña e Gonzalo Martín 
interesáronse polos detalles de todas e cada unha das 
iniciativas, animando aos seus responsábeis a que se senti-
ran, máis que nunca, coma os integrantes dun ecosistema 
de innovación onde o obxectivo fundamental é xuntar as 
maiores posibilidades de éxito. O CEO de Wayra fixo un per-

corrido pola aceleradora de Telefónica, 
pola súa presenza en 14 países de todo o 
mundo, pola súa manchea de centros de 
emprendemento e pola súa arela funda-
mental de “seguir medrando e aprenden-
do”. Ao fío disto, animou aos presentes a 
aproveitar ao máximo as posibilidades 
que achega Galicia Open Future, “unha 
iniciativa excepcional e chea de poten-
cialidades que, como Telefónica e Wayra, 
precisa tamén do éxito da innovación 
dos emprendedores para sobrevivir no 
futuro”. Tamén destacou o feito de que 
nin en Wayra nin na aceleradora galega 
do Gaiás, dúas pólas do mesmo tronco, 
se esixan exclusividades ou compromisos 
sobre os desenvolvementos impulsados. 

Pola súa banda, Aquilino Peña falou de 
investimento tecnolóxico e comparou a 
estrutura de Amérigo cunha escaleira cos 
seus chanzos, “cada un deles con cousas 
que hai que facer ben antes de pasarmos 
ao seguinte”. En definitiva, dixo, non hai 
que bulir nin apurarse, porque todos os 
pasos a dar teñen os seus criterios que 
cumprir e esixencias polas que velar. 
Peña falou tamén de Wayra (“o ecosis-
tema da innovación máis desenvolvido 
de España”) e da propia actividade de 
Amérigo, que xa investiu nunhas trinta 
compañías e consolidouse como o fondo 
máis activo do ámbito estatal. O seu 
cometido, sinalou, é procurar proxectos 
específicos que cumpran cuns requisitos 
ben claros, que sexan rendíbeis dende o 
punto de vista do negocio. Ou sexa, que 
sexan susceptíbeis de gañar en valor co 
paso do tempo, sempre cara arriba, e que 
ademais se presenten como iniciativas 
equilibradas, con equipos ben integrados 
(o ideal, dixo, son equipos de dúas ou 
tres persoas) que estean en capacidade 
de responder ao momento á seguinte 
pregunta: “Quen estaría disposto a pagar 
polo produto e porqué?” Peña tamén 
falou de que o rango de investimento 
de Amérigo sitúase entre os 500.000 e o 
millón de euros. 

{
}



Número 135 | 13Código Cero

Tecnoloxía para 
un mundo mellor
Case un milleiro de profesionais e estudantes 
participaron na sexta edición das Xornadas de 
Automatización Industrial 

| JAI | XORNADAS SOBRE TECNOLOXÍAS E SOLUCIÓNS PARA A AUTOMOCIÓN |



O profesor Nacho Armesto diante do robot Nao, 
anfitrión das xornadas

Finalmente rematou (o venres 7 
de novembro) a sexta edición 
das Xornadas sobre Tecnoloxías 
e Solucións para a Automati-
zación Industrial (JAI) de Vigo, 

unha edición que conseguiu xuntar baixo 
un  mesmo teito, o achegado polo centro 
social AFundación (Abanca), até medio mi-
lleiro de estudantes e uns 300 profesionais 
do sector das novas tecnoloxías da informa-
ción, a robótica, a intelixencia artificial e a 
enxeñería industrial nas súas máis variadas 
manifestacións. Foron cinco días para dar 
conta dos máis interesantes avances dados 
en todos estes sectores a nivel internacional, 
estatal e galego. Pola nosa terra, participa-
ron (entre outros) os investigadores dos 
centros tecnolóxicos Gradiant e Aimen, que 
presentaron os seus traballos recentes en 
realidade aumentada e en robótica asisten-
cial, respectivamente. 

Entre os relatores máis salientábeis da 
recta final das xornadas sen dúbida atopou-
se Aníbal Ollero, enxeñeiro e catedrático 
de Enxeñaría de Sistemas e Automática da 
Universidade de Sevilla, arestora un dos 
meirandes especialistas en sistemas aéreos 
non tripulados, incluídos os aparellos que 
dun tempo a esta parte se coñecen como 
drons, de gran potencial para carretar 
obxectos a emprazamentos afastados ou de 
difícil accesibilidade ou mesmo para contri-
buír á construción de infraestruturas de gran 
complexidade e situadas a grandes alturas. 
En Vigo, Ollero falou entre outras cousas das 
iniciativas que lidera o seu equipo de inves-
tigadores, como por exemplo o proxecto 
ARCAS, que consiste en experimentar coas 
capacidades e utilidades dos drons para 
levar obxectos de calquera índole cara a 
lugares afastados ou de orografía compli-
cada. Nesta liña, o equipo que dirixe Ollero 
deseñou un helicóptero non tripulado que 
inclúe, entre outras cousas, unha extremida-
de de gran capacidade de movemento para 
carretar e mover todo tipo de material. 

Xa nun nivel máis xenérico, sinalar que 
as JAI acubillaron durante cinco xornadas 
máis dunha trintena de relatorios. Foron, 
ademais, intervencións de alto nivel, da 
man de profesionais de empresas como PSA 
Peugeot Citroën, ABB, Siemens, Schneider, 
Omron, Rockwell Automation ou Bosch, así 
como de centros tecnolóxicos galegos como 
os devanditos Gradiant, Aimen ou CTAG e 
institucións académicas. 

Entre outros moitos achados e desenvol-
vementos, os participantes nas xornadas 
tiveron a oportunidade de dar conta das 
potencialidades do sistema robotizado de 
asistencia en rehabilitación clínica Fisiorob 
desenvolvido polo centro tecnolóxico gale-
go Aimen, das vantaxes do sistema de bali-
zamento robotizado Robocone da empresa 
galega Imatia, así como das implicacións 
das tecnoloxías de realidade aumentada e 
sistema de posicionamento de interiores 
de Gradiant. Tamén puideron esculcar na 
maqueta do futuro estadio de Balaídos rea-

Gradiant
Igualmente, puidemos observar o funcio-

namento de dous proxectos desenvolvidos 
por Gradiant. O primeiro deles é un sistema 
de localización en interiores que, a través de 
balizas e un localizador permite triangular 
a posición do que queiramos nun espazos 
pechado empregando unha tecnoloxía de 
baixo custe. O centro tecnolóxico achegará 
tamén outro proxecto de realidade aumen-
tada ou animación sobre realidade que ten 
utilidade, por exemplo, en tarefas de mante-
mento industrial. 

lizada, segundo o deseño dos arquitectos, 
por Lupeon 3D, unha empresa creada por 
un grupo de ex alumnos da Universidade 
de Vigo, “que empeñaron o seu patrimonio 
para adquirir máquinas de impresión coas 
que traballan a demanda dos clientes que 
lles solicitan impresións concretas”, explicou 
durante o desenvolvemento das xornadas o 
profesor Nacho Armesto, principal impul-
sor, dende a Universidade de Vigo, destes 
encontros centradas na innovación e na 
enxeñaría.  

Lembrar tamén que as JAI serviron de 
escenario para que PSA Peugeot Citroën 
afondara nas particularidades do seu coche 
conectado (do que falamos en Código Cero 
salientando as contribucións do Centro Tec-
nolóxico de Automoción de Galicia -CTAG- e 
do obxectivo do proxecto: un vehículo 
intelixente que sexa quen de dialogar e 
interactuar co condutor á hora de resolver 
todo tipo de complexidades na estrada). 
Ademais, ITGlas amosou en detalle as pre-
sentes e vindeiras aplicacións das Google 
Glass no ámbito das aplicacións industriais, 
e a Universidade de Vigo e os seus investi-
gadores desvelaron detalles sobre o satélite 
FemtoXat (a través da impresora que se 
emprega para dar forma ás súas pezas).

{
}
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inalmente celebrouse na Toxa, O Grove, a dezanove 
edición da Noite Galega das Telecomunicacións e 
da Sociedade da Información, unha cita clave no 
noso calendario de celebracións TIC e que este 
ano tivo como eixe temático as cuestións (cada vez 

máis relevantes e con meirandes implicacións e ramificacións) da 
eSaúde e as tecnoloxías sociais. A Noite, que contou coa participa-
ción de 300 profesionais dos nosos ámbitos privado e público das 
tecnoloxías e a saúde, foi inaugurada polo decano e presidente 
do COETG e AETG (Colexio Oficial e a Asociación de Enxeñeiros de 
Telecomunicación de Galicia). Falamos de Ramón Bermúdez de 
Castro, que aproveitou a cita para facer un chamamento ben claro: 
“Precisamos unha sanidade sostible e conectada co futuro”. 

Na súa opinión, as TIC e a innovación en tratamentos son a pauta 
a seguir: “Temos unha excelente sanidade, unha das mellores do 
mundo, pero podemos perder esa posición de vangarda se non a 
facemos sustentable e conectada co futuro, coas novas tecnoloxías 
e cos novos tratamentos”, asegurou o decano do Colexio Oficial e 
presidente da Asociación de Enxeñeiros de Telecomunicación de 
Galicia, Ramón Bermúdez de Castro, durante a súa intervención na 
XIX Noite Galega das Telecomunicacións e a Sociedade da Infor-
mación, que se celebrou o venres 24 de outubro no Gran Hotel da 
Toxa. 

Como dixemos, este ano a gala impulsada polo Colexio Oficial 
e a Asociación de Enxeñeiros de Telecomunicación de Galicia 
estivo dedicada á sociedade dixital e a saúde. Segundo fixo saber a 
organización do evento, esta elección temática débese en parte a 
que “nos últimos meses as grandes compañías de telefonía móbil 
puxeron en marcha unha grande variedade de aplicacións dedi-
cadas a saúde, que terán un impacto moi positivo no control dos 
doentes crónicos”. 

Ademais, débese igualmente a aposta do SERGAS e a Consellería 
de Sanidade a prol da potenciación das empresas tecnolóxicas 
galegas, cos seus programas Innova Saúde e Hospital 2050.

Á cita asistiron preto de 300 persoas, entre elas o conselleiro de 
Economía e Industria da Xunta, Francisco Conde; a directora da 
Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA), 
Mar Pereira; a secretaria xeral da Consellería de Sanidade, Josefina 
Monteagudo; e o xerente do SERGAS, Antonio Fernández-Campa, 
e unha nutrida representación dos centros sanitarios públicos e 
privados da nosa comunidade.  
A XIX Noite Galega das Telecomunicacións e da Sociedade da In-
formación contou co patrocinio de Abertis Telecom, Acuntia, BBVA, 
Cisco, EGATEL, Ericsson, a Escola de Enxeñería de Telecomunicación 
da Universidade de Vigo, Everis, Gradiant, Idom, Indra, Ineo, a Fun-
dación Enxeñeiro Gerardo García Campos-Itelsis Group, Oracle, R, 
Retegal, Satec, Telecon, Telefónica, Televes, Tesec, Ufinet e Vodafone.

 A gala, que foi presentada polo actor galego Javier Veiga, deu 
comezo ás nove e media da noite coa proxección dun vídeo no que 
se puxo de manifesto a importancia da sanidade galega, que xera 

A Asociación de Enxeñeiros de 
Telecomunicación de Galicia celebra a 
XIX Noite Galega das Telecomunicacións


O conselleiro, Francisco Conde, durante a súa intervención


Foto de familia 
de premiados, 

patrocinadores e 
xunta directiva da 

AETG

 Baixo o lema Sociedade Dixital e Saúde a gala acolleu un 
chamamento colectivo a prol dunha sanidade sustentábel

36.000 postos de traballo na empresa pública e 10.000 na privada. 
Neste vídeo, a conselleira de Sanidade, Rocío Mosquera, advirtía 
da necesidade de evolucionar dende un sistema pensado para os 
pacientes agudos a outro que se centre nos crónicos, e nese camiño 
“as Tecnoloxías da Información e a Comunicación serán fundamen-
tais”, sinalou. 

Trala proxección, Ramón Bermúdez de Castro, decano e presi-
dente do Colexio Oficial e a Asociación de Enxeñeiros de Telecomu-
nicación de Galicia, dirixiu unhas palabras de benvida a todos os 
asistentes e lembrou que “aquí mesmo, nesta terra, temos creado 
solucións estupendas, que se están a exportar a outros países, pero 
que non se aplican en todas as comunidades autónomas”. E enga-
diu: “Temos intelixencia, ciencia, saber, capacidade, innovación e di-
namismo... Fagamos uso deles... Non nos podemos permitir formar 
a excelentes técnicos e enxeñeiros para que marchen”. Segundo 

F

 | AETG - COETG | NOITE GALEGA DAS TELECOMUNICACIÓNS E DA SOCIEDADE DA INFORMACIÓN |



Número 135 | 15Código Cero

fixo saber, “é hora de apostar pola investiga-
ción e o desenvolvemento, pola vangarda 
tecnolóxica e dixital, sen dúbida unha das 
mellores maneiras de facer país”. 
Acto seguido entregáronse os Premios 
Galicia das Telecomunicacións e a Socie-
dade da Información 2014, que recoñecen 
o compromiso das persoas e empresas co 
desenvolvemento das TIC. Os sete gañado-
res desta edición son os seguintes:
•	 Premio Enxeñeiro Gerardo García 

Campos á mellor iniciativa empresarial 
no sector TIC, outorgado polo Colexio 
Oficial e a Asociación de Enxeñeiros de 
Telecomunicación de Galicia, para Torus 
Software Solutions SL. Entregou o premio 
o director xeral de Intelsis, Gerardo García 
Alvela, e recolleuno Guillermo López 
Taboada, de Torus Software Solutions.

•	 Premio GRADIANT á mellor tese doutoral 
aplicada ao sector TIC 2014 outorgado 
polo Colexio Oficial e a Asociación de 
Enxeñeiros de Telecomunicación de Gali-
cia, para Francisco Alberto Varela García, 
por Análise xeoespacial para a caracteriza-
ción funcional das infraestruturas viarias 
en modelos de accesibilidade territorial 
utilizando sistemas de información xeográ-
fica. O propio Francisco Varela recolleu o 
galardón de mans do director xerente de 
Gradiant, Fernando Jiménez Vigo. 

•	Premio INEO ao produto ou servizo TIC 
máis innovador de 2014, outorgado polo 


Ramón Bermúdez de Castro, decano/presidente 
COETG/AETG


Foto de familia 
de premiados, 

patrocinadores e 
xunta directiva da 

AETG

Colexio Oficial e a Asociación de Enxeñei-
ros de Telecomunicación de Galicia, para 
a UTE Everis-Coremain polo seu proxecto 
InnovaSIS, Sistema integral de xestión de 
pacientes. O encargado de entregar o 
recoñecemento foi o presidente de INEO, 
Jorge Cebreiros. Recibiuno Alberto Borre-
go Díez, health-director de Everis.

•	 Premio ao Mellor Proxecto TIC con Be-
neficios Sociais outorgado polo Colexio 
Oficial e a Asociación de Enxeñeiros de 
Telecomunicación de Galicia, en colabo-
ración con AMTEGA, para InfoJC S.L., polo 
proxecto, Dixesta: Tecnoloxías innovado-
ras para a vida saudable. Entregouno a 
directora da Axencia para a Moderniza-
ción Tecnolóxica de Galicia, Mar Pereira, a 
Javier Cebreiros, de Info JC.

•	 Premio Acuntia á empresa galega que 
aposta polo desenvolvemento de infraes-
truturas intelixentes de telecomunica-
cións, outorgado polo Colexio Oficial e a 
Asociación de Enxeñeiros de Telecomu-
nicación de Galicia, para a compañía R. O 
encargado de recollelo foi Julio Sánchez 
Agrelo, director da División de Rede da 
compañía, a quen lle foi entregado polo 
conselleiro delegado de Acuntia, José 
Manuel Sánchez Mirón.

•	Socio de Honra 2014, da Asociación de 
Enxeñeiros de Telecomunicación de Gali-
cia para a Cruz Vermella de Galicia. Fixo 
entrega do galardón Ramón Bermúdez de 
Castro, decano e presidente do Colexio 

Oficial e a Asociación de Enxeñeiros de 
Telecomunicación de Galicia. Recibiuno a 
presidenta da ONG na nosa comunidade, 
Carmen Colmeiro. 

•	 Enxeñeiro do Ano 2014 do Colexio Oficial 
e da Asociación de Enxeñeiros de Tele-
comunicación de Galicia para Gil Carlos 
Bernárdez Matovelle, expresidente e 
socio fundador da AETG, quen recolleu o 
premio de mans do conselleiro de Econo-
mía e Industria, Francisco Conde.  
Trala entrega dos galardóns, o enxeñeiro 
do ano, Gil Bernárdez, pronunciou unhas 
palabras en nome de todos os premia-
dos, nas que asegurou que é “un teleco 
de vocación” e nas que salientou que os 
enxeñeiros de Telecomunicación “fomos 
un piar fundamental para o desenvolve-
mento da Sociedade da Información, pero 
sempre estivemos na trastenda”. Ademais, 
recomendou aos seus compañeiros máis 
novos que opten por dúas vías: “O em-
prendemento, que require esforzo e non 
é doado, ou a reconversión, para deixar 
de ser técnicos e virar en ‘telecnólogos’, 
un palabro que designa a un especialista 
en aplicar as TIC á mellora dos modelos 
de negocio dos diferentes sectores pro-
dutivos e socioeconómicos”.
O encargado de despedir a XIX Noite Ga-

lega das Telecomunicacións e a Sociedade 
da Información foi o conselleiro de Econo-
mía e Industria, que pronunciou o discurso 
de clausura. 


Javier Veiga, nun momento da gala
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| AETG |  ASESORAMENTO TIC PARA CONCELLOS |

Asesoramento TIC 
para os nosos concellos 
A AMTEGA e a AETG ofrecen soporte profesional e permanente para o 
despregamento de infraestruturas no eido local

A 
Asociación de Enxe-
ñeiros de Telecomu-
nicación de Galicia 
(AETG) ofrece aos 
concellos galegos un 

servizo de asesoramento sobre normativa 
e solucións técnicas para o despregamen-
to de infraestruturas de telecomunica-
cións. é unha das medidas recollidas no 
convenio de colaboración entre a AETG e 
a Axencia para a Modernización Tecnoló-
xica de Galicia (AMTEGA).

Dende o 1 de abril, a AETG ofrece 
soporte centralizado e permanente ás 
entidades locais para resolver dúbidas so-
bre a aplicación da normativa e cuestións 
técnicas da implantación dos equipamen-
tos de telecomunicación que afectan ás 
actividades das Administracións Locais.

Deste xeito, os concellos galegos teñen 
á súa disposición desde o pasado 1 de 
abril un punto de referencia exclusivo 
para estas entidades con carácter gratuí-
to, co obxectivo fundamental de resolver 
dúbidas relacionadas coas telecomunicacións. Este servizo está 
a disposición dos concellos vía telefónica e a través do correo 
electrónico, con numeración e dominio creados expresamente 
para cubrir este servizo.

Esta medida vén motivada polos numerosos cambios en 
materia das telecomunicacións que se están a producir nestes 
anos e que repercuten nas actividades sobre as que exercen as 
súas competencias as entidades locais. Este novo servizo busca 
eliminar as dificultades de actualización normativa e de acceso 
á información tecnolóxica que condicionan o funcionamento 
diario das Administracións Locais.

Outro dos obxectivos do proxecto é o de facilitar o desenvol-
vemento ordenado das telecomunicacións en todo o territorio, 
promovendo un ambiente favorábel que atraia o investimento 
dos operadores e facer que todos os cidadáns poidan acceder a 
máis e mellores servizos de telecomunicación alcanzábeis.

Este servizo, sinala a AETG, é “unha ferra-
menta fundamental para apoiar aos técnicos 
dos concellos no que se refire a velar polos 
despregamentos en materia de infraestruturas 
de telecomunicacións”.

Por certo que o proxecto dá continuidade ás 
actuacións iniciadas anos antes, de apoio ao 
despregamento das infraestruturas de teleco-
municacións no eido local. Con este obxectivo 
a AETG elaborou en colaboración coa AMTEGA 
un documento-marco, a Guía de boas prácticas 
para o despregamento das Infraestruturas de 
Telecomunicación,  no que se recolle unha serie 
de recomendacións e medidas para optimizar 
o despregue dos equipamentos de telecomu-
nicación e estimular o afianzamento e integra-
ción de redes no ámbito local. 

O servizo de asesoramento a concellos en 
materia de despregamento de infraestruturas 
TIC corresponde a unha das múltiples actua-
cións realizadas pola AETG de cara a equiparar 
en importancia o subministro aos edificios de 
servizos de telecomunicación co subministro 
de gas natural, electricidade ou auga, e manter 
e renovar as infraestruturas que permitan a os 
usuarios estar conectados. 


O intre da sinatura 

electrónica do 
convenio entre a 

AETG e a AMTEGA

Este novo servizo busca eliminar as dificultades 
de actualización normativa e de acceso á infor-
mación tecnolóxica que condicionan o funcio-
namento diario das Administracións Locais.



Gradiant e 
Everis xuntan 
forzas
O Centro Tecnolóxico e a multinacional destinarán 
dous millóns de euros para innovar a nosa saúde 
pola vía das TIC

| Gradiant e Everis | INNOVAN A NOSA SAÚDE |
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Na pasada edición 
da Noite Galega 
das Telecomunica-
cións advertíuse-
nos de que de aquí 

en adiante  escoitaremos, e moito, falar 
de tecnoloxías e saúde. E sen necesi-
dade de ollar lonxe, en boa medida 
porque todos os parámetros apuntan 
a unha tecnoloxía sanitaria galega en 
plena forma, tanto nas empresas como 
por suposto nos centros de investiga-
ción. Dito doutro xeito: hai un punto 
especialmente enriquecedor onde se 
xuntan os coidados médicos e as TIC. 
Precisamente, un centro tecnolóxi-
co, o centro galego Gradiant, e unha 
empresa, a compañía Everis, veñen de 
anunciar un investimento conxunto 
de máis de dous millóns de euros para 
unha unidade mixta de investigación. O 
obxectivo? Fomentar a innovación sani-
taria e xerar solucións para o sector da 
saúde na nosa terra, solucións baseadas 
nas TIC.  

Segundo informa Gradiant, o proxec-
to foi seleccionado pola Axencia Galega 
de Innovación en réxime de conco-
rrencia competitiva no marco de Plan 
Galego de Investigación, Innovación e 
Crecemento 2011-2015 (Plan I2C). En 
concreto, o Goberno galego colabora 
neste proxecto cun investimento de 
máis de 640.000 euros.

Para o centro tecnolóxico, sen dúbida 
un dos puntos fortes da posta en 
marcha desta unidade mixta de investigación  é que “abrangue a 
creación de emprego estábel e de calidade para profesionais de 
alta cualificación no sector sanitario das TIC por parte de ambas as 
organizacións”. Por outra banda, Gradiant tamén salienta que  “fa-
vorecerá o desprazamento de enxeñeiros e técnicos especializados 
a Galicia”, e por outra banda impulsará a “participación de empre-
sas e centros de investigación de Galicia en proxectos tecnolóxicos 
para a saúde, cambio demográfico e benestar, dentro a estratexia 
europea de I+D+i (Horizonte 2020)”.

Segundo afirma David Vázquez Cortizo, director xeral de 
Gradiant, ao fío das implicacións e dos porqués desta iniciativa 
conxunta, “tanto a nós como a Everis únenos unha palabra: a 
innovación”. E engade que para ambas entidades, a innovación é 
“unha razón de ser e de traballar día tras día, por iso, pensamos que 
para transformar o modelo económico cara a un modelo inteli-
xente, sustentábel e integrador baseado na innovación, debemos 
mellorar aínda máis a colaboración entre as empresas e os centros 
onde se orixina o coñecemento”.

Pola súa banda, Jesús Lage, socio responsábel de Everis en Gali-
cia, sinala que “coa creación desta unidade mixta de investigación 
estamos a xerar un polo de atracción de coñecemento en eSaúde 
cara a Galicia”. Na súa opinión, tirando proveito do concepto de 
co-innovación, Gradiant e Everis non só “van ser pioneiros en 
Europa, senón que ademais converterán a nosa terra nun centro de 
exportación de solucións TIC para o ámbito dos coidados médicos 
a todo o mundo”. 

A unidade mixta de innovación desenvolvida por Gradiant e 
Everis participa na estratexia de desenvolvemento de solucións de 
eSaúde da empresa, denominada ehCOS (Everis Health Clinical Open 
Solutions), e vertébrase sobre cinco  eixos temáticos. O primeiro, 
denominado Smart Care Models (Modelo de Atención Intelixente) 
desenvolveuse “para crear solucións para a implantación de novos 
modelos asistenciais nas organizacións sanitarias con capacidade 
para responder aos novos retos demográficos, epidemiolóxicos 
e económicos a que se enfrontan os sistemas de saúde”, informa 
Everis.

En segundo lugar está o chamado Health User Experience (expe-
riencia do usuario no sector da saúde), que xerará soluciones TIC 
ergonómicas, usábeis e accesíbeis orientadas a mellorar a experien-
cia dos profesionais sanitarios e os cidadáns e baseadas en metodo-
loxías de User Experience e no Design Thinking (Teoría do Deseño).

Coa iniciativa Clinical Decision Support (soporte á toma de 
decisións clínicas), a unidade mixta de de Gradiant e Everis dese-
ñará solucións para apoiar aos profesionais na toma de decisións. 
Asemade, concorre no proxecto a tecnoloxía Patient Empowerment, 
unha suite de ferramentas para involucrar e dotar de autonomía aos 
doentes na elección de alternativas relacionadas co coidado da súa 
saúde.

Gradiant e Everis deseñaron a iniciativa Connected Health (saúde 
interconectada por TIC), un deseño de solucións e dispositivos 
que permiten “ofertar servizos innovadores aos cidadáns e pacien-
tes baseados no uso de dispositivos de mobilidade, tecnoloxías 
weareables e sensores de ámbito persoal (glucómetros, básculas, 
termómetros)”. 
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O 
Goberno galego vén de 
facer reconto do que deron 
de si os seus esforzos para 
acadar “unha xustiza máis 
áxil e próxima ao cidadán”. 

Ao mesmo tempo, o Executivo deu a coñecer ca-
les serán os seguintes pasos a dar neste eido en 
concreto. Para situármonos, cómpre lembrar 
que en 2009 púxose en marcha o Plan de 
Medidas Urxentes para para dar resposta 
ás necesidades máis inminentes da xustiza en 
materia dixital e corrixir “unhas eivas históricas 
deste ámbito tecnolóxico”. O seguinte paso foi 
o arranque do Plan Senda 2010-2014, a a folla 
de ruta para integrar as TIC na Xustiza. “En cinco 
anos”, informa a Axencia para a Modernización 
Tecnolóxica de Galicia, “o Goberno galego inves-
tiu 23,4 millóns de euros,  un 17% achegados pola 
entidade estatal Red.es e un 5% de fondos euro-
peos, na mellora e renovación do equipamento e 
das infraestrutura tecnolóxicas, na consolidación 
dos sistemas de información e na formación dos 
usuarios nas novas ferramentas TIC”.  

Así se recolle no Balance do Plan, presentado 
pola Axencia para a Modernización Tecnolóxi-
ca de Galicia ao Consello da Xunta, este 13 de 
novembro e cuxos datos reflicten “o gran avance 
na aplicación da tecnoloxía no ámbito xudicial 
galego, que permite á Comunidade abordar a 
implantación do expediente xudicial electrónico”, 
explicou a Axencia, que engadiu que o expedien-
te “é un dos obxectivos principais do novo Plan 
Senda 2020, que se está a elaborar e que que se 
aprobará no primeiro trimestre de 2015”.

Segundo fixo saber a axencia que dirixe Mar 
Pereira, o orzamento para a modernización da 
Xustiza o vindeiro ano será de 7,7 millóns de eu-
ros (4,2 do convenio asinado con Red.es e os Mi-
nisterios de Xustiza e Industria, Enerxía e Turismo) 
e permitirá “acadar tres obxectivos chave para 
avanzar cara o expediente xudicial electrónico: 
a posta en marcha da sede xudicial electrónica, 
do visor do expediente xudicial electrónico e a 
xestión de arquivos físicos e pezas de convicción”.

Máis Plan Senda 

AMTEGA tamén lembrou que as ac-
tuacións do Plan Senda lograron dotar 
ao sistema xudicial galego dunha solu-
ción de videoconferencia, xestionada 
de xeito centralizado, implantada en 60 
salas e con 378 usuarios de videocon-
ferencia persoal. Para facérmonos 
unha idea do seu uso, a axencia sinalou 
que ao seu abeiro lévanse a cabo até 
3.000 videoconferencias ao ano, “que 
permiten mellorar a organización dos 
procesos xudiciais, reducindo os tem-
pos de espera e os desprazamentos de 
profesionais e cidadáns, co custo que 
isto implica”. 

Por outra banda, a axencia tamén 
recordou que ao abeiro do devandito 
plan, conseguiuse que a totalidade 
das 170 salas contaran con sistema de 
gravación de vistas, unha achega que a 
Administración autonómica considera 
“fundamental para a práctica xudicial”, 
alén de que se trata dunha práctica de 
obrigado cumprimento (lei 13/2009). 
Por certo que o sistema eFidelius de 
gravación de vistas dixital estará opera-
tivo nas 113 salas das cidades ao remate 
de 2014. O eFidelius permite o uso de 
sinatura electrónica recoñecida o que 

garante a autenticidade e integridade das gravacións e 
posibilita a delegación da realización da gravación por 
parte do secretario xudicial.

Asemade, AMTEGA fixo saber que se completou 
finalmente a renovación do equipamento ofimático, coa 
substitución de preto de 2.900 equipos de sobremesa e 
portátiles, e 850 impresoras. “Na actualidade”, informou-

se, “a práctica totalidade dos equipos ten 
menos de 7 anos de antigüidade e preto 
do 89% menos de 5”. En 2009 só o 37% dos 
equipos tiñan unha antigüidade inferior a 
5 anos. 

A maiores, tamén se levou ao seu remate 
a implantación do Proxecto Kronos que 
permite que os 2.277 empregados públicos 
da Administración autonómica e da Xustiza 
en Galicia dispoñan da tarxeta intelixente 
que os acredita dixitalmente. No informe da 
axencia presentado no Consello tamén se 
recorda a informatización dos 45 Rexistros 
Civís e os 270 Xulgados de Paz da Comu-
nidade, amais da dixitalización dos libros 
rexistrais dos 45 partidos xudiciais (máis de 
6.700 tomos). A maiores, elaborouse un ca-
tálogo de máis de 40 formularios do Rexistro 
Civil en lingua galega, ao que o cidadán 
pode acceso desde á web para realizar, entre 
outras, as solicitudes de cambio de nome 
polo equivalente en galego; de adecuación 
do apelido ao galego; de inversión da orde 
dos apelidos; de cambio de nome polo 
usado habitualmente; de certificación (de 
nacemento, matrimonio e/ou defunción).

AMTEGA tamén recorda que en 2011 im-
plantouse o Simelga, un sistema informático 
de xestión, adaptado ás necesidades es-
pecíficas dos máis de 100 profesionais que 
traballan no Instituto de Medicina Legal de 
Galicia (IMELGA). Este sistema está integrado 
co sistema de xestión procesual e leva máis 
de 77.000 expedientes rexistrados. 

O Goberno galego abordará coa nova fase 
do plan o expediente xudicial electrónico
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O  
Executivo galego informou o primeiro de 
novembro que vén de dar forma á Comi-
sión de Seguridade e Goberno Electró-
nico, que constitúe o órgano colexiado 
de máis alto nivel do sector público au-

tonómico e que, segundo expón a Xunta, é responsábel do 
impulso, coordinación e decisión no eido da seguridade da 
información e do eGoberno. Na súa constitución (un proceso 
presidido pola Axencia para a Modernización Tecnolóxica de 
Galicia, AMTEGA), participan todas as consellerías. Logo de 
ter collido forma definitiva, a Comisión dará acubillo a tres 
subcomisións de apoio para o desenvolvemento das súas 
funcións. 

Segundo informa a axencia, nun prazo máximo de tres 
meses crearase unha subcomisión específica no ámbito de 
Seguridade da Información, que se encargará de aprobar as 
directrices e instrucións referentes ao devandito ámbito e 
velar polo seu cumprimento; unha subcomisión de Interope-
rabilidade e Administración Electrónica, á que lle correspon-
de propoñer as medias para adaptarse ao Esquema Nacional 
de Interoperablidade e o seguimento das actuacións para 
implantar a eAdministración no sector público; e a subcomi-
sión de Presenza Web e Goberno Aberto, que terá entre as 
súas funcións “difundir a guía de políticas web corporativas, 
incorporar novos portais e servizos web sociais e propoñer 
plans de actuación en materia de transparencia e participa-
ción cidadá”, engade AMTEGA. 

A axencia tamén fai fincapé en datos concretos e obxecti-
vos a curto e medio prazo, entre os que se contan a apro-
bación do Plan Director de Seguridade da Información, que 
será a folla de ruta da Xunta de Galicia no eido da e-pro-

Constituído o órgano colexiado que velará pola axeitada 
implantación da eAdministración a nivel galego 

eGoberno en boas mans

tección para os vindeiros tres anos e que fixará iniciativas para 
garantir a seguridade dos sistemas, os datos, as comunicacións e 
e os servizos electrónicos.

Outro dos obxectivos a curto prazo da Comisión é a aproba-
ción novo Plan de desenvolvemento da Administración e o Go-
berno dixitais 2014-2020, “que permitirá evolucionar e consolidar 
as medidas desenvolvidas desde 2010, ano no que se puxo en 
marcha a primeira estratexia para avanzar cara unha verdadeira 
Administración Electrónica”, explica a axencia que dirixe Mar 
Pereira. 

Nos últimos catro meses a AMTEGA, 
en colaboración coa Consellería de 
Cultura, Educación e Ordenación Uni-

versitaria, triplicou o número de centros que 
poden dispoñer da aplicación abalarMóbil, 
que permite ás familias seguir a actividade 
educativa dos seus fillos dende calquera lu-
gar, dunha forma rápida e cómoda a través 
dos seus dispositivos móbiles. 
Actualmente abalarMóbil está dispoñíbel 
para máis das 42.000 familias do alumnado 
matriculado en 100 centros das 4 provincias 
galegas (43 da provincia da Coruña, 19 de 
Lugo, 9 de Ourense, 29 de Pontevedra) e 
nos vindeiros meses ampliarase o alcance 
de abalarMóbil paulatinamente ao resto dos 
centros educativos. Cando estea plenamen-
te funcionando en todos os centros educati-
vos preto de 400.000 nais e pais se poderán 

beneficiar das vantaxes da aplicación.
As familias que descarguen a aplicación 

poderán consultar desde o seu dispositivo 
móbil as cualificacións dos seus fillos, solici-
tar unha cita de titoría, consultar e xustificar 
as faltas de asistencia, as faltas de conduta, 
os horarios e as materias, as incidencias 
creadas polo profesorado así como os avisos 
ou notificacións por parte do profesorado 
ou do centro educativo e modificar o idioma 
da aplicación. 

AbalarMóbil traslada ás tabletas e aos 
smartphones os servizos que as familias 
teñen no espazoAbalar coa vantaxe de 
simplificar o acceso a estas funcionalidades, 
xa que o único requirimento para acceder á 
información é descargar a aplicación (non 
tendo que precisar de certificado dixital ou 
DNI electrónico para identificar ao usuario).

Esta ferramenta pode descargarse de 
balde de Google Play (play.google.com) e 
da App Store (itunes.apple.com). 

A aplicación abalarMóbil está xa dispoñíbel para 42.000 familias galegas





Na instantánea pódese ver unha das aulas de actividades na que estanse 
celebrando os obradoiros de capacitación tecnolóxica a empresarios 
e profesionais autónomos no Centro Provincial de Asesoramento 
Empresarial 2.0 (CPAE 2.0)
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O 
Centro Provincial de Asesoramento Empresarial 
2.0 (CPAE 2.0) da Deputación de Pontevedra, 
que presta asesoramento sen custo algún a 
pequenas empresas e autónomos da provincia, 
programou para o mes de novembro 87 obra-

doiros de capacitación tecnolóxica co obxectivo de fomentar o uso 
das TIC na actividade diaria das microPEME axilizando a adopción das 
novas tecnoloxías o que lles permitirá, en palabras do organismo que 
preside Rafael Louzán, “ser máis produtivos e competitivos no pre-
sente mercado globalizado e aberto á Rede”. 

Estes obradoiros están organizados en grupos reducidos e neles 
preséntanse as temáticas dunha forma práctica, tratando de forne-
cer ás empresas de múltiples ferramentas TIC. Segundo indica a De-
putación de Pontevedra á redacción de Código Cero, as áreas que 
máis desexan reforzar as empresas son as comerciais, administrati-
vas, organizativas e os aspectos legais relacionados coas TIC. Entre os 
obxectivos que as empresas se marcan coa adopción das Tecnoloxías 
da Información e da Comunicación está moi presente a necesidade 
de ter unha maior presencia en Internet e con isto mellorar os resulta-
dos e as vendas de produtos e servizos.

A maiores, estanse a celebrar nos centros CPAE 2.0 un total de 29 
sesións formativas destinadas ás empresas turísticas da provincia 
adheridas ó proxecto Smart Destination “a orixe do teu destino”. 
Este proxecto foi impulsado polo servizo Turismo Rías Baixas da 
Deputación de Pontevedra xunto co servizo de Novas Tecnoloxías e en 
colaboración coa Escola de Organización Industrial (EOI) dependente 
do Ministerio de Industria, Enerxía e Turismo, e ten como obxectivo 
facer da provincia de Pontevedra o primeiro destino turístico 
intelixente do país. Nestas sesións formativas participan xestores de 
hoteis, restaurantes, casas rurais e operadores turísticos que reciben a 
capacitación necesaria para xestionar a súa presenza e as súas ofertas 
no portal www.turismoriasbaixas.com a través dun portal propio para 
os profesionais do sector turístico. Tanto este portal profesional como 
o portal turístico desenvolvéronse baixo a plataforma de portais 
utilizada na Deputación de Pontevedra, utilizando a solución Liferay 
6.2 totalmente orientada á Web 2.0.

Outras das actividades que se está a desenvolver nos centros 
CPAE 2.0 é a presentación do Centro de Comercio Virtual da 
provincia de Pontevedra e da Comarca de Deza que a Deputación de 
Pontevedra está a pór en marcha no marco dos proxectos depoTIC 
e depoDeza cofinanciados polo FEDER. Recentemente publicáronse 
as bases reguladoras da convocatoria de selección de empresas 
para a adhesión gratuíta ao devandito centro de comercio virtual co 
obxectivo de ter a plataforma a pleno rendemento antes da tempada 
de Nadal. A posta en marcha desta iniciativa, que nace co nome Ponte 
a Comprar (www.ponteacomprar.com) ten como obxectivo fomentar 
o uso do comercio electrónico entre as microPEME e autónomos a 
través dunha nova canle de venda en liña que permitirá ás empresas 
da provincia pór á venda os seus produtos e servizos beneficiándose 
deste gran escaparate e do gran número de accións de mercadotecnia 
que están previstas dentro do proxecto. A posta en marcha desta 
iniciativa permitirá, en definitiva, favorecer a competitividade do 
tecido empresarial da provincia, creándose ademais emprego no 
ámbito do comercio electrónico, moi favorable na actualidade. 

Todas estas sesións de Capacitación Tecnolóxica celébranse nas 
aulas de actividades anexas ós despachos de asesoramento habi-
litados nos seis puntos do CPAE 2.0 situados no concellos de Lalín, 
Cambados, O Porriño, Ponteareas, Pontevedra e Vigo. Nestes pun-
tos empréstase asesoramento TIC especializado, individualizado 
e continuado e para isto contase con estes seis puntos, atendidos 
por asesores TIC especializados e cunha visión 360º da tecnoloxía. 
Asemade, cóntase con cinco técnicos especialistas na oficina coordi-
nadora onde se derivan as consultas mais complexas e onde xéran-
se todos os contidos. Os servizos que ofrece a Deputación son o de 
información, análise e asesoramento sobre o uso das TIC, tutelado 
na incorporación das novas tecnoloxías, a devandita Capacitación 
Tecnolóxica, demostración de produtos e solucións TIC, acompaña-
mento para o uso do comercio electrónico e procura de axudas e 
subvencións no ámbito tecnolóxico. Cada unha das aulas está equi-
pada con 15 postos acondicionados, 15 ordenadores portátiles in-
terconectados e con unha conexión a Internet a 100 Mbps a través 
de cable ou Wi-Fi e cun monitor de 55 polgadas. Nalgún dos casos 
contase tamén cun proxector de grandes dimensións.

Sesións maxistrais
Entre os numerosos obradoiros para o mes de novembro cómpre 

salientar as sesións maxistrais a celebrar nos seis puntos CPAE 2.0, 
sesións de temática legal sobre como xestionar a información nos 
negocios: a LOPD e a LSSI. Estas van permitir formar as empresas 
acerca dos requisitos e as obrigas relacionados coa normativa de 

CAPACITACIÓN TECNOLÓXICA 2.0 
para as empresas de Pontevedra 

A Deputación programou para o mes de novembro 87 obradoiros 
                 en novas tecnoloxías para microPEME e autónomos

| Deputación de Pontevedra | OBRADOIROS TECNOLÓXICOS PARA microPEME |
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protección de datos e de servizos da Sociedade da Infor-
mación e comercio electrónico. Con especial atención a 
aquelas cuestións que teñan un maior impacto na acti-
vidade de empresas do sector TIC: consentimento dos 
titulares dos datos, finalidades de tratamento, cesión de 
información, acceso por parte de fornecedores de servi-
zo, declaración de ficheiros, documento de seguridade 
e outros. Estes obradoiros serán impartidos por Cristina 
Villasante, Asociado de PwC Tax & Legal Services con 
máis de 9 anos de experiencia laboral e especializada 
en aspectos relacionados coa propiedade intelectual, o 
comercio electrónico, a mercadotecnia e a publicidade 
en liña.

Outra das sesións maxistrais será un obradoiro sobre 
os certificados dixitais, sinatura electrónica e eDNI que 
formará ós asistentes no uso e a aplicación do certificado 
dixital, potenciando o uso das TIC e da eAdministración. 
A través deste obradoiro amosarase aos empresarios 
que os certificados dixitais funcionan coma pontes para 
realizar os trámites e transaccións a través da Internet, 
beneficiando ás empresas no aforro de tempos e des-
prazamentos. Estas sesións serán impartidas por Jorge 
Pasamón, Senior Manager de PwC Auditores, con máis 
de 12 anos de experiencia, e especializado en diversos 
ámbitos da seguridade informática e da tecnoloxía.

Pílulas informativas
Como sinala Amancio Varela, xefe do servizo de NNTT 

da Deputación de Pontevedra, o CPAE 2.0 pon ademais 
en marcha unha serie de obradoiros adicionais impar-
tidos polos propios asesores tecnolóxicos, que atenden 
ás empresas en cada un dos puntos CPAE 2.0. Nestas se-
sións falarase tamén dunha forma práctica, entre outras 
temáticas, sobre mercadotecnia en liña para favorecer 
o aumento das vendas de autónomos e pequenas em-
presas, abordando o deseño de estratexias de marketing 
en liña co obxectivo de axudar as empresas a definir un 
plan acorde ao seu negocio que lles permita ter éxito nos 
medios sociais. Tamén darase información sobre aplica-
cións empresariais esenciais para PEME e profesionais 
autónomos, co obxectivo de que as empresas coñezan 
mellor o manexo de todas as aplicacións básicas (correo 
electrónico, dispositivos móbiles, Office, etc.) para facer 
un emprego axeitado delas e mellorar a xestión da súa 
empresa.

Como non pode ser doutro xeito, as redes sociais son 
en gran medida protagonistas destas sesións, motivo 
polo que haberá dous obradoiros diferenciados. Un de 
iniciación as redes sociais e un máis específico do uso 
das redes sociais para a venda e a atención aos clientes, 
co obxectivo de que as pequenas empresas coñezan 
mellor a importancia das redes sociais e de como poden 
mellorar o seu negocio.

Por último, cómpre subliñar sesións como a que des-
cribe como empregar de xeito eficiente Google, Google 
Apps for Business, como ferramenta de procura e tamén 
as súas utilidades que melloran a produtividade das em-
presas: Google Calendar, Google Docs, Google Drive al-
macenamento na nube, etc. Outra das sesións que mais 
interese está a espertar é a que trata sobre aplicacións 
móbiles para as microPEME. Neste obradoiro amósanse 
as aplicacións informáticas imprescindibles para mello-
rar a xestión e o funcionamento da empresa. Os autó-
nomos e as microPEME poderán coñecer e aprender a 
utilizar as aplicacións básicas e as aplicacións móbiles 
que van significar unha mellora no desenvolvemento do 
seu traballo no día a día. 

Algúns dos eventos para estas próximas semanas por 
punto CPAE 2.0

CPAE 2.0 Cambados
14 Novembro 13.00 - 15.00 Recursos e ferramentas TIC para o teu negocio
18 Novembro 13.00 - 15.00 Aplicacións móbiles para as micropemes
19 Novembro 13.00 - 15.00 Sesión informativa: Centro de Comercio Virtual
25 Novembro 19.00 - 21.00 Certificados dixitais, firma electrónica e DNI
26 Novembro 17.00 - 19.00 Sesión informativa: Centro de Comercio Virtual
29 Novembro 11.00 - 13.00 Redes Sociais para a venda e a atención aos clientes

CPAE 2.0 Lalín
12 Novembro 13.00 - 15.00 Como xestionar a información no teu negocio: A LOPD e a LSSI
13 Novembro 11.00 - 13.00 Formación plataforma Smart Destination Rías Baixas

21 Novembro 13.00 - 15.00 Como utilizar eficientemente Google, Google apps for Work

25 Novembro 13.00 - 15.00 Certificados dixitais, firma electrónica e dni
27 Novembro 17.00 - 19.00 Sesión informativa: Centro de Comercio Virtual
29 Novembro 11.00 - 13.00 Redes Sociais: primeiros pasos

CPAE 2.0 O Porriño
13 Novembro 17.00 - 19.00 Como xestionar a información no teu negocio: A LOPD e a LSSI
18 Novembro 13.00 - 15.00 Sesión informativa: Centro de Comercio Virtual
20 Novembro 13.00 - 15.00 Recursos e ferramentas TIC para o teu negocio
26 Novembro 17.00 - 19.00 Certificados dixitais, firma electrónica e dni
27 Novembro 13.00 - 15.00 Sesión informativa: Centro de Comercio Virtual
29 Novembro 11.00 - 13.00 Recursos e ferramentas TIC para o teu negocio

CPAE 2.0 Ponteareas
13 Novembro 13.00 - 15.00 Como xestionar a información no teu negocio: A LOPD e a LSSI
13 Novembro 17.00 - 19.00 Formación plataforma Smart Destination Rías Baixas
18 Novembro 19.00 - 21.00 Sesión informativa: Centro de Comercio Virtual
19 Novembro 19.00 - 21.00 Como utilizar eficientemente Google, Google apps for Work
25 Novembro 19.00 - 21.00 Sesión informativa: Centro de Comercio Virtual
26 Novembro 13.00 - 15.00 Certificados dixitais, firma electrónica e dni

CPAE 2.0 Pontevedra
13 Novembro 17.00 - 19.00 Formación plataforma Smart Destination Rías Baixas
15 Novembro 11.00 - 13.00 Como utilizar eficientemente Google, Google apps for Work
18 Novembro 13.00 - 15.00 Redes Sociais: primeiros pasos
24 Novembro 13.00 - 15.00 Certificados dixitais, firma electrónica e dni
25 Novembro 13.00 - 15.00 Sesión informativa: Centro de Comercio Virtual
28 Novembro 19.00 - 21.00 Presencia online: Iniciación ao marketing dixital

CPAE 2.0 Vigo
13 Novembro 11.00 - 13.00 Formación plataforma Smart Destination Rías Baixas
19 Novembro 17.00 - 19.00 Sesión informativa: Centro de Comercio Virtual
20 Novembro 13.00 - 15.00 Aplicaciones empresariales esenciales
24 Novembro 19.00 - 21.00 Certificados dixitais, firma electrónica e dni
26 Novembro 13.00 - 15.00 Sesión informativa: Centro de Comercio Virtual
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As tecnoloxías que 
se desenvolven ao 
redor dos servizos e 
produtos de Google 
son cada vez máis im-

portantes, e entre os profesionais que se 
dedican á materia existen moitas sinerxías, 
o que resulta visible grazas á creación de 
numerosos Grupos de Desenvolvedores 
de Google (GDG) por toda a xeografía 
española (dos que temos 4 en Galicia, con-
cretamente en Vigo, Santiago de Compos-
tela, A Coruña e Ourense), que permiten 
que os profesionais que se dedican á 
crear aplicacións e servizos en liña poidan 
colaborar de distintos xeitos, á vez que 
contribúen a dar visibilidade a numerosas 
plataformas e tecnoloxías. Temos así que 
os GDG galegos fan doado poder seguir 
en directo as conferencias Google I/O sen 
ter que desprazarse aos EE.UU., permiten 
que poidamos coñecer en profundidade 
a tecnoloxía de Google Glass (e mesmo 
probas as lentes de Google en persoa), ce-
lebran obradoiros nos que afondar na se-
guridade de Android e incluso organizan 
combates nos que confrontar tecnoloxías 
de desenvolvemento web para contrastar 
as súas posibilidades.

Spanish GDG Summit
O pasado venres 19 de setembro aínda 

destacou máis este movemento en Galicia, 
xa que o salón de actos da Escola Técnica 
Superior de Enxeñaría da Universidade de 
Santiago de Compostela acolleu un cumio 
español de GDG coa presenza de numero-
sas figuras deste ámbito que compartiron 
coñecemento a través de interesantes 
relatorios.

O Spanish GDG Summit amosouse 
ao público a través de chalas nas que o 
especialista en servizos na nube Nacho 
Coloma afondou na tecnoloxía Cloud GDE; 
Mariona Aloy expuxo distintos proxectos 
de emprendemento desenvolvidos en 
Barcelona baseando tanto en tecnoloxías 
de Google como a inspiradora comunida-
de de MOB Makers (grande exemplo do 
que pode conseguirse grazas á populari-
zación de tecnoloxías como a impresión 
3D, a robótica, o hardware aberto ou o uso 
de cortadoras láser para facer realidade 
os nosos deseños); Raúl Otaolea (WiMi5) 
presentou o framework para a creación de 
videoxogos WiMi5, dando conta tamén 
doutras plataformas de desenvolvemento 
baseadas en HTML5; e incluso contribuí-

A colaboración de 
desenvolvedores achega as 
tecnoloxías de Google a Galicia

| GDC | GRUPOS DE DESENVOLVEDORES DE GOOGLE |



ron ao encontro Pablo Rodríguez e Álex 
Andreu, dous dos promotores de Beta-
beers, encontros de desenvolvedores de 
aplicacións móbiles e web que grazas ao 
esforzo de Reinaldo Aguilera conseguiron 
consolidarse en Galicia.

Pero o cumio de desenvolvedores non 
se limitou a relatorios públicos, senón que 
durante a fin de semana seguinte conti-
nuouse con xornadas de traballo nas que 
puideron aproveitar a coincidencia presen-
cial de numerosos expertos de distintos 
currunchos de España.

Hackatons de Android Wear
Xa en novembro os GDG de Compostela 

e Vigo celebraron respectivas maratóns de 
programación con tecnoloxía Android Wear 
na ETSE da USC e na Escola de Enxeñaría 
de Telecomunicación respectivamente, 
atendendo así ao crecente interese polos 
smartwatches e toda a tecnoloxía poñible, 
saldándose estas xornadas cunha grande 
participación, na que os desenvolvedores 
competiron na elaboración de software 
para os emerxentes reloxos conectados 
con tecnoloxía de Google (produtos que 

estaban entre os premios que recibían 
os mellores proxectos creados de xeito 
intensivo en poucas horas).

As competicións comezaron con pre-
sentacións nas que se explicaron os funda-
mentos de Android Wear, e deron conta da 
dispoñibilidade dunha API para o servizo 
Midíadía (que axuda a coñecer os produtos 
cos que nos alimentamos a diario), de xeito 
que os asistentes podían optar por desen-
volver unha aplicación que tirase proveito 
do devandito servizo ou, por outra banda, 
apostar por unha proposta libre.

Tras a elaboración das aplicacións, que 
puideron probarse en reloxos con Android 
Wear, había que expor os proxectos, para 
contribuír á elección das mellores pro-
postas, que son un bo anticipo do moito 
que poderá crearse con esta tecnoloxía no 
futuro, pois cómpre recoñecer que estamos 
ante unha plataforma con moito potencial, 
do que aínda non se coñecen as killer appli-
cations, polo que hai que confiar en que os 
desenvolvedores sexan os que saiban des-
cubrir os vieiros que animen aos usuarios a 
vestir tecnoloxía conectada á Rede.

Todo este tipo de actividades deixan cla-
ro tanto que en Galicia temos os alicerces 
para o desenvolvemento de software como 
que Google subministra tecnoloxías que 
resultan moi atractivas para os creadores, 
de aí que capten a atención suficiente 

como para promover a agrupación de pro-
fesionais para contribuír á súa difusión e á 
profundar nas súas posibilidades. 

A colaboración de 
desenvolvedores achega as 
tecnoloxías de Google a Galicia
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Grazas aos fondos europeos, o programa 
Innova-TE2 da Deputación ofrece aos 
cidadáns un servizo de balde para 
familiarizárense coas novas tecnoloxías da 
información

57 DINAMIZADORES TIC 
TRABALLARÁN EN 48 
CONCELLOS DE LUGO

 | Deputación de Lugo | DINAMIZADORES TIC |

Con esta nova prestación, o or-
ganismo provincial responde á 
demanda que lle trasladaron os 
propios Concellos, que quedaron 
moi satisfeitos coa primeira fase 
do Innova-TE

Deputación de Lugo pon en 
marcha unha nova iniciativa 
do Innova-TE2, o seu programa 
tecnolóxico, co-financiado nun 
80% pola Unión Europea. Baixo o 

nome Fomento e potenciación da cidadanía dixital e 
da e-administración na provincia, consiste en ofrecer 
asesoramento especializado e gratuíto no eido das 
novas tecnoloxías aos 48 Concellos lucenses que 
decidiron sumarse a esta programación. 

Esta iniciativa supón a creación de novos postos 
de emprego, posto que para a súa posta en marcha, 
é preciso contratar un equipo de 57 dinamizadores 
sociotecnolóxicos, que estará a disposición dos 
municipios. 

Estes profesionais encargaranse de solventar 
calquera dúbida tecnolóxica que lles poida xurdir ás 
entidades locais. Por exemplo, sobre o emprego da 

A
Administración Electrónica que, precisamente,  implan-
toulles gratis a Deputación a través da iniciativa Innova-
TE.  Organizarán e desenvolverán, ademais, actividades 
para que os cidadáns en xeral coñezan e aproveitan as 
vantaxes das novas tecnoloxías da información.
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57 DINAMIZADORES TIC 
TRABALLARÁN EN 48 
CONCELLOS DE LUGO

Código Cero

576 cursos e 5.000 persoas beneficiadas
Os 57 dinamizadores, que comezarán a traballar nas 

vindeiras semanas e ata principios do mes de marzo, 
iniciarán a súa actividade do seguinte xeito e levándoa a 
cabo a través do seguintes pasos:
•	 Impartindo un plan de formación de 576 cursos para 

os empregados municipais sobre temas como os 
trámites electrónicos, antivirus, ferramentas web, 
xestión de portais web, intranet, formación xurídica 
relacionada coas novas tecnoloxías da inforamción, 
uso das redes sociais, ou a posta en marcha de sedes 
electrónicas 

•	 Axudando aos concellos a resolver posíbeis inciden-
cias nos equipos informáticos ou da rede. 

•	 Organizando xornadas divulgativas e de sensi-
bilización que chegarán a unhas 5.000 persoas e 
abordarán cuestións como o uso da Administración 
Electrónica, o comercio a través da Internet, a nave-

gación segura pola Rede, todo isto co obxectivo 
concienciar aos distintos actores implicados e 
xerar actitudes sociais e culturais positivas cara a 
importancia das novas Tecnoloxías da Informa-
ción e a Comunicación (TIC) para o desenvolve-
mento e o avance da sociedade.

•	 Recompilando información municipal dos 
diferentes concellos adheridos ao programa en 
cuestións tales como as súas carencias de sinal 
de Internet ou cobertura de telefonía móbil 
e envorcado desta información nun mapa de 
sombra dixital, co obxecto de crear unha base 
de coñecemento dos concellos enmarcados no 
proxecto InnovaTE2.

Satisfacción dos Concellos
Con esta nova prestación, o organismo provincial 

responde á demanda que lle trasladaron as pro-
pias Administracións locais sumadas ao proxecto, 
que quedaron moi satisfeitas coa primeira fase do 
Innova-TE, na cal a Deputación implantou, entre 
outros servizos, a Administración Electrónica nos 48 
municipios que tiran proveito da iniciativa. Durante 
esta fase, as entidades locais tamén contaron coa 
axuda de 5 dinamizadores. Agora, co fin de sacar o 
máximo partido ás novas prestacións, todas elas en 
materia de novas tecnoloxías e innovación, que a 
institución luguesa levou aos municipios, reforzase o 
asesoramento con 57 dinamizadores. 

A totalidade de iniciativas que a Deputación pon 
en marcha a través do Innova-TE2 son a custe, afo-
rrando miles de gastos aos Concellos. Isto é posíbel 
grazas aos fondos da Unión Europea, que o organis-
mo provincial foi quen de captar logo de presentar 
ás convocatorias comunitarias ambiciosas programa-
cións como o Innova-TE2 cuxo obxectivo é combater 
a fenda dixital que sofre a provincia de Lugo. 



A Deputación de Lugo ofrece aos cidadáns formación 
gratuíta sobre as vantaxes das novas tecnoloxías tamén 

no In Lugo, o 1º Centro de Innovación Social de Galicia
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Cilenis (cilenis.com), start-up galega 
composta por lingüistas e informá-
ticos e que ten como obxectivo a 
creación de aplicacións avanzadas, 
vén de lanzar Linguakit, un completo 

portal de análise textual en galego, castelán, inglés 
e portugués. Estamos perante unha plataforma web 
multilingüe que achega de xeito doado unha morea de 
instrumentos tecnolóxicos para o uso e o estudo de ca-
tro linguas: galego, español, inglés e portugués. Trátase 
do primeiro portal de recursos lingüísticos para este 
grupo de idiomas e, moi especialmente, para o galego, 
que disporá por primeira vez de ferramentas até agora 
só accesíbeis para o inglés e o castelán. Cilenis, empresa 
tecnolóxica xurdida ao abeiro da USC, facilitará a apren-
dizaxe e a corrección no uso destas linguas apoiándose 
nos medios dixitais. 

E con que conta este espazo na Rede? Dende un 
conxugador verbal a un extractor de palabras cha-
ve, pasando por un analizador do sentimento dun 
enunciado, un resumidor, un tradutor ou un corrector 
ortográfico e gramatical. Linguakit poderá ser ben útil 
para: publicistas, xornalistas, tradutores, profesores e 
lingüistas, ou en xeral calquera persoa con interese pola 
lingua. 

Todas as persoas que queiran probar Linguakit poden 
facelo de balde rexistrándose na web linguakit.com, o 
que lles dará dereito a facer até 100 consultas mensuais. 
Para usos máis extensivos, hai plans adaptados ás nece-
sidades de cada usuario dende 3,95€/mes. 
E máis polo miúdo, as ferramentas lingüísticas dispo-
ñíbeis en Linguakit son un resumidor que achega unha 
síntese do contido dun texto; un corrector 
capaz de identificar erros léxicos e grama-
ticais proporcionando unha explicación 
didáctica dos mesmos así como posíbeis 
opcións de corrección; o mellor tradutor 
en liña dispoñíbel para o par de linguas 
que o usuario elixa; un conxugador verbal 
que inclúe verbos de dobre conxugación 
e mesmo inventados; ou unha completa 
ferramenta de análise que amosa algun-
has das posibilidades que ten o usuario 
para traballar coa lingua ofrecendo á vez o 
resultado parcial de varias das ferramentas 
de Linguakit.

Cilenis crea unha web de análise textual 
en galego, castelán, inglés e portugués

Teclado específico para Android
Por outra banda, cómpre lembrar tamén que Cilenis, en colaboración con 

FAZ Cultura (outra spin-off xurdida da Universidade de Santiago), deu forma 
recentemente a un teclado galego para Android. A iniciativa, que contou co 
apoio do Servizo de Normalización Lingüística da USC, é unha ferramenta 
para escribir na nosa lingua e dende o móbil con total corrección, polo que 
responde a unha necesidade específica (queremos escribir ben en galego 
dende o noso dispositivo) e a unhas necesidades xenéricas (queremos em-
pregar a fondo as posibilidades do noso móbil para comunicarnos textual-
mente, tirando o máximo partido de ferramentas e servizos como Whatsapp, 
Telegram, Facebook, Twitter, correo electrónico ou blogs). Segundo infor-
maron no seu día Cilenis e FAZ Cultura, “as linguas deben adaptarse e crear 
novos instrumentos que permitan ir á par das novas sociedades”.  

Medios dixitais 
para unha 

mellor linguaxe

En canto ás ferramentas de análise lingüística, estas permiten contabilizar o número de 
veces que unha palabra aparece nun texto atendendo á súa categoría gramatical e outros 
datos xenéricos como o número de frases, de palabras ou a variedade léxica do texto; facilitan 
o contexto anterior e posterior das palabras chave elixidas polo usuario; proporcionan infor-
mación morfolóxica de cada tipo de palabra dun determinado texto; e realizan unha análise 
completa das relacións sintácticas ou de dependencia existentes entre os pares de palabras 
dun texto.

De referírmonos ás ferramentas de análise de texto, estas posibilitan analizar o sentimento 
dun enunciando, valorando o grao de positividade, negatividade e/ou neutralidade; identifi-
car o idioma no que foi escrito, tendo en conta, para o caso do galego, as variantes recollidas 
na RAG (Real Academia da Lingua Galega) e AGAL (Associaçom Galega da Língua); extraer as 
palabras chave, clasificándoas segundo o seu grao de importancia, ou os grupos de palabras 
chave, clasificándoos segundo o seu grao de cohesión interna; e recoñecer as entidades, no-
mes propios e datos numéricos dun texto para catalogalos como persoas, lugares, organiza-
cións, organismos, datas ou cantidades. 
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C
alquera persoa que empregue ou se informe da Administración 
Electrónica e as súas características, por forza tivo que verse algun-
ha vez nunha encrucillada lingüística. E máis se quen emprega ou 
se informa da eAdministración comunícase nunha lingua diferente 
ao inglés. Pois ben, que pode facer un galego falante para escribir, 
traballar ou falar con propiedade acerca do devandito fenómeno 

de dixitalización, ao tempo que dá conta das equivalencias dos termos galegos 
cos doutras linguas? Ben, até o de agora tiñamos a posibilidade de consultar di-
ferentes servizos de normalización lingüística, pero a verdade é que non existía 
un recurso concreto do que botar man e que posibilitase un emprego sistemá-
tico. Precisamente esta é unha das principais características de Termos esenciais 
da Administración Electrónica, da autoría de Xusto Rodríguez.    

Trátase, segundo fixo saber a Universidade de Santiago no acto de presen-
tación do recurso celebrado o mércores 5 de novembro en San Xerome, do 
“primeiro léxico en galego sobre a temática da Administración Electrónica”, 
que inclúe definicións e clasificacións de 164 conceptos cos seus nomes 
en galego, catalán, castelán, inglés e francés. O léxico, editado pola USC, 
responde como dixemos a unha necesidade concreta: a de adaptármonos 
dende tódalas frontes e dende un punto de vista terminolóxico e lingüístico 
á realidade da eAdministración, unha realidade que se afianza si ou si e que 
“supón unha oportunidade de mellorar a eficiencia e calidade dos servizos 
das administracións públicas”. De feito, fíxose saber, trátase dun recurso de 
especial interese para todas as administracións galegas, dende a autonómi-
ca até as locais, pasando por suposto polas provinciais. No acto celebrado 
en San Xerome, os responsábeis da elaboración e publicación do recurso 
explicaron que están en contacto coa Secretaría de Política Lingüística da 
Xunta para difundir e espallar esta terminoloxía, favorecendo o seu uso como 
manual de consulta común.  

Ademais, trátase dun léxico publicado en formatos 
abertos (en formato pdf e a disposición de toda a comu-
nidade), polo que podería en calquera intre ser obxecto 
de actualizacións e melloras, cousa máis que pertinente 
se temos en conta o ritmo ao que avanza a evolución das 
novas tecnoloxías no ámbito público e a necesidade que 
temos de adquirir coñecemento sobre novos conceptos e 
termos. Segundo se fixo saber na presentación, non será 
a Universidade de Santiago que varíe ou modifique o pdf, 
pero si que o vai dispoñibilizar para o seu enriquecemen-
to. Asemade, informouse de que “non é só un glosario de 
equivalencias, senón que contén definicións claras de cada 
entrada”. De xeito claro, vén a un cubrir un baleiro, se cadra 
non tanto de coñecemento como de procedemento, e así 
o entende a Universidade, que sinala que até o de agora, 
a parte terminolóxico-tecnolóxica do galego resolvíase 
de xeito non sistemático polo Servizo de Normalización 
Lingüística. “é importante que todos lle chamemos a unha 
realidade concreta, que existe e que se está a afianzar na 
nosa contorna, da mesma maneira”, engadiuse. Polo tanto, 
isto significa entre outras cousas que termos como  “cifra-
xe” ou “portelo único” deberán substituír aos mal emprega-
dos na fala ou escrita galegas “encriptación” ou “ventanilla 
única”, por poñer uns exemplos. Outra expresión de uso 
moi común, “protección de datos”, deberá ser substituída 
por “aseguramento de datos”. 

Sobre a orixe da iniciativa, cómpre lembrar que a Univer-
sidade de Santiago atópase arestora no seu propio proceso 
de implantación de servizos integrais de Administración 
Electrónica, e por isto considerou “importante” asentar 
dende este primeiro intre unha terminoloxía galega de 
referencia e difundila libremente para fomentar que outras 
administracións a incorporen aos novos procedementos”. 

O glosario presentado a comezos de novembro en San 
Xerome parte da Terminoloxía oberta da Administracó 
Electrònica do TERMCAT (centro de terminoloxía da lingua 
catalá) sobre o que o Servizo de Normalización Lingüística 
da USC engadiu os equivalentes en galego e reelaborou as 
definicións para esta lingua.

No acto de presentación interviñeron os vicerreitores de 
Coordinación e Comunicación e de Servizos Universitarios 
do Campus de Lugo, Xosé Pereira e Carme Silva, respecti-
vamente, ademais do responsábel do Servizo de Normali-
zación Lingüística da USC, Manuel Núñez Singala. 

Mellor 
cifraxe que 

encriptación 
A USC pon a disposición da 

comunidade o primeiro léxico galego 
sobre eAdministración

| USC | LéXICO GALEGO SOBRE eADMINISTRACIÓN |
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Innovación galega ante todo
Achegamos unha nova ración de novidades e recoñecementos 
relacionados coa creatividade TIC das nosas empresas

 O proxecto Situm, dos galegos Víctor 
Álvarez Santos e Adrián Canedo Ro-

dríguez, vén de acadar unha praza para via-
xar a Silicon Valley, nos Estados Unidos, tras 
alzarse a súa proposta como unha das mello-
res 24  de todo o ámbito estatal presentadas 
ao programa Yuzz. Máis en detalle, Situm foi 
elixida a mellor idea do centro Yuzz Santiago, 
obtendo a devandita praza para viaxar do 7 
ao 12 de decembro ao devandito complexo 
empresarial norteamericano, considerada a 
meca da innovación TIC.  

O programa Yuzz está dirixido polo Centro 
Internacional Santander Emprendemento 
(CISE), co patrocinio de Banco Santander, 
a través da súa División Global Santander 
Universidades, e a colaboración da Xunta de 
Galicia.

O xurado seleccionou o proxecto de Víctor 
Álvarez Santos e Adrián Canedo Rodriguez, 
como o mellor do emprazamento composte-
lán, situado no Centro de Novas Tecnoloxías 
de Galicia,  espazo no que desde hai seis 
meses 20 mozos emprendedores da cidade 
traballan na concreción das súas ideas em-

presariais. Durante a súa visita a Silicon 
Valley, os responsábeis de Situm po-
derán visitar o Spain Tech Center (STC) 
-impulsado por Banco Santander, ICEX e 
Red.es- cuxo obxectivo é facilitar a im-
plantación de PEME de base tecnolóxica 
española nesta contorna produtiva. 

Segundo informan os responsábeis 
de Yuzz, ao regreso de Silicon Valley, os 
gañadores deberán presentar as súas 
ideas ante un xurado integrado por 
representantes de Banco Santander, 
CISE e entidades colaboradoras do 
devandito programa. Seleccionaranse o 
tres mellores proxectos, que recibirán unha 
dotación económica de 30.000, 20.000 e 
10.000 euros, respectivamente, para que 
poidan desenvolvelos.

Polo que respecta a Situm, sinalar que 
se trata dunha ferramenta de localización 
de dispositivos intelixentes que  permite 
coñecer a posición de calquera teléfono 
dentro de calquera edificio (onde o GPS 
non funciona). Isto abre a porta para o des-
envolvemento de aplicacións e servizos de 

xeolocalización para interiores, por exemplo 
no eido do guiado de persoas en grandes 
superficies, na procura de produtos e tendas 
en centros comerciais ou para levar a cabo 
promocións personalizadas ao dispositivo 
de cada usuario. Tamén permitiría facer estu-
dos de comportamento de clientes en tenda 
ou xerar información sobre a posición de 
empregados en tempo real, amais de ache-
gar a base para a elaboración de audioguías 
xeoposicionadas para museos. 

SITUM VAISE AMOSAR O SEU POTENCIAL A 
SILICON VALLEY

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

 Nas Xornadas sobre Tecnoloxías e Solucións para a Auto-
matización Industrial (JAI) que vimos de deixar atrás pre-

sentouse Fisiorob, unha achega a medio camiño entre a robótica 
e a realidade virtual que nace coa vontade de asistir aos pacientes 
en exercicios intensivos de rehabilitación. Detrás deste enxeño 
atópanse as empresas galegas Comsa, Emte, Aequs, Izmar, I3che, 
Balidea e POVISA; e contan coa colaboración de Aimen Centro 
Tecnolóxico, CIS Galicia e da Universidade de Vigo en temas  rela-
cionados coa robótica, electrónica, sistemas de realidade virtual e 
adquisición de sinais. 

Emporiso, Aimen Centro Tecnolóxico (situado no Porriño), parti-
cipa no desenvolvemento do proxecto, un innovador sistema robo-
tizado de asistencia en rehabilitación neuromotora clínica. Fisiorob 
propón unha nova solución baseada na combinación da robótica 
con contornas virtuais de rehabilitación, para o seu uso na recupe-
ración da mobilidade das extremidades superiores de pacientes con 
necesidade de rehabilitación neuromotora. O centro tecnolóxico 
colabora no desenvolvemento do sistema de control do brazo robo-
tizado. 

Prevese que o robot poida abranguer todas as fases de recupe-
ración do doente, mesmo podendo realizar parte da rehabilitación 
no seu propio domicilio, mediante un sistema de adquisición de 
sinais biomédicos, que permitirá calibrar a súa evolución e adaptar 
o seu tratamento. Ademais, idearase un programa de xestión de 
datos co que organizar a información obtida en cadansúa sesión de 
rehabilitación para que o equipo médico poida realizar un axeitado 
seguimento da terapia e evolución. 

FISIOROB, PROXECTO ROBOTIZADO 
DE REHABILITACIÓN CLÍNICA
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Monet Tecnoloxía 
e Innovación, 

unha das iniciativas 
abeiradas á plataforma 
aceleradora Galicia Open 
Future de Telefónica, vén 
de obter un importante 
recoñecemento: o Pre-
mio Novo Emprendedor 
que concede a asocia-
ción AJE Vigo. A empresa 
galega, con sede en Ni-
grán e posta en marcha 
por tres enxeñeiros de 
Telecomunicación, cén-
trase en boa medida na 

investigación e desenvolvemento de novos produtos e servizos tecnolóxicos 
para o sector vitivinícola. Por exemplo:  unha plataforma web que permite 
que as adegas poidan controlar o viñedo desde calquera dispositivo móbil. 

Ademais do trofeo que o acredita como gañador, José David Rey, un dos 
impulsores de Monet, recibiu un máster en estratexia dixital, mercadotecnia 
en liña e comunicación 2.0 valorado en 12.000 euros e achegado por IFFE 
Business School, entidade internacional de formación de posgrao en direc-
ción e xestión.

Volvendo a Monet e á súa plataforma web, sinalar que con este recurso, 
unha explotación de viño ten na súa man un control total sobre os paráme-
tros ambientais que atinxen á uva e a súa calidade final, fornecendo partes 
do tempo avaliados polos responsábeis de 4gotas.com. O resultado disto e 
doutras fontes de información pon ao responsábel dunha empresa vitiviní-
cola en situación de predicir calquera risco relacionado cos seus viñedos, de 
xeito que terá marxe de abondo para aplicar as medidas fisiosanitarias pre-
ventivas que considere precisas e axeitadas. 

 A Telefónica sedúcelle a innovación 
e a creatividade galega TIC. Se había 

algunha dúbida ao respecto, aí temos Gali-
cia Open Future (aceleradora na que están 
a participar xa medio cento de proxectos 
nosos) para certificalo. A marxe de incerte-
za aínda se estreita máis co éxito acadado 
polo proxecto galego War of Sides, que vén 
de ser seleccionado para competir na final 
nacional de Talentum Startups de Telefóni-
ca. Este videoxogo, creado polos vigueses 
Saúl Molinero e Abdón Rodríguez, foi 
elixido para representar a Galicia no último 
chanzo, o decisivo, de dito certame, unha 
cita que terá lugar a principios do vindeiro 
ano no Espazo Fundación Telefónica, en 
Madrid, e no que competirá xunto a outras 
10 iniciativas procedentes de toda España.

Segundo apuntan fontes da operadora, 
entre os principais factores que influíron 
na elección de War of Sides figuran o ni-
vel de maduración do proxecto e a súa 
innovación tecnolóxica, “amais das súas 
perspectivas de negocio”. O xurado selec-

cionou o xogo galego como a mellor das 
catro propostas desta edición, malia o alto 
nivel de todos os traballos presentados 
(keylessHome, Thunder Breaker e Trendon.
me).

Ambientado na época medieval, War 
of Sides mergulla ao xogador nun mundo 
fantástico no que conviven realidade e 
ficción, e no que terá que loitar contra 
seres e criaturas imaxinarias para conquis-
tar os máximos territorios posibles. “A súa 
principal novidade”, engade a operadora, 
“é que cingue nunha mesma plataforma 
tecnoloxías de realidade aumentada, xeo-
localización, xiroscopios e acelerómetros, 
con outras propias dos xogos en liña, máis 
acceso a datos na nube”. Lembrar que o 
proxecto desenvolveuse e colleu corpo 
definitivo ao longo de medio ano na sede 
da Fundación Barrié na Coruña, abeirado 
ao programa Talentum Starups de Telefóni-
ca. Arestora atópase en fase bate privada, 
sendo posíbel probalo de balde a través da 
súa páxina web (warofsides.com). 

MONET, PREMIADA POLOS NOVOS 
EMPRESARIOS DE VIGO

  O editor galego de videoxogos Iberian Ga-
mes non quere limitar a súa oferta de lecer 

electrónico aos videoxogos puros, senón que ta-
mén está a explorar outro tipo de aplicacións mó-
biles, estreando hai uns días a aplicación de balde 
MPC Crea Música, que podemos descargar de 
balde dende Google Play, contando tamén cunha 
versión de pagamento que elimina a publicidade. 
Estamos ante unha ferramenta que permite facer 
música de balde mediante un controlador de pro-
dución musical virtual (MPC), que está dispoñíbel 
en varios idiomas (sen esquecer o galego), facilita 
a creación de dubstep cunha biblioteca de sons 
que permite editar os samples, amosa efectos 
visuais ao crear música, permite gravar a través do 
micrófono do noso dispositivo móbil, conta con 
máis de 30 samples para que elixamos os nosos 
preferidos, permite personalizar a mesa de sons 
e tamén permite a reprodución dos samples en 
bucle. 

WAR OF SIDES, NA FINAL DE TALENTUM STARTUPS

IBERIAN GAMES ESTREA APP DE 
CREACIÓN MUSICAL
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Cando un goberno dun país con pouca tradición en investigación 
quere apostar pola mesma sempre comete o mesmo erro: crear 
una estrutura administrativa que coloca no chanzo máis baixo 
ao investigador, tan baixo que normalmente nin sequera está 
de todo dentro da estrutura. Refírome a eses investigadores 

con contratos por obra e servizo moitas veces nin tan sequera con correo 
electrónico da institución.

Unha estrutura xerárquica mantense polo algoritmo Quen obedece non 
se equivoca. Esta premisa é nociva para un bo ambiente de investigación 
que require: liberdade, responsabilidade e creatividade. A liberdade e a 
creatividade é algo que nin sequera fai falla explicar, é algo intuitivo, pero a 
responsabilidade?, pois si, o burócrata non quere responsabilidade, quere 
acatar ordes que o liberen da posibilidade de equivocación. Se ademais, a 
estrutura xerárquica administrativa ponse a si mesma por riba no organi-
grama, quen toma as decisións?, o científico reputado con capacidade para 
liderar ou o burócrata?. Obviamente o burócrata que impón o seu estilo, 
que obriga a que as tarefas de investigación se preguen as necesidades 
burocráticas. Ninguén pensa no obxectivo final, todo o mundo adáptase a 
cumprir cos mecanismos de control “finamente” burocráticos.

Unha das maiores contribucións da cultura anglo-
saxona o mundo é o task force. Este xeito de organi-
zación baseado en grupos pequenos, temporais, ben 
integrados, dirixidos por alguén con moita experien-
cia que ten total liberdade e autonomía operativa é 
estudada por moitos pensadores como un exemplo 
de éxito organizativo, entre eles o psicoanalista Jaques 
Lacán, que loaba as súas virtudes.

Eu fun contratado do programa Isidro Parga Pondal 
da Xunta de Galicia e agora estou contratado polo 
programa Prometeo do Goberno Ecuatoriano. Os 
dous programas coxean nos mesmo puntos. O déficit 
non é o diñeiro, as instalacións ou os aparellos. O 
principal déficit é non poñer aos investigadores no 
punto central da organización. Constrúense estruturas 
administrativas, constituídas decote por funcionarios, 
e os investigadores intégranse nesas estruturas de 
xeito temporal e con contratos de obra e servizo. Por 
exemplo, os contratos Prometeo non contemplan va-
cacións, cotización para a xubilación e por suposto nin 
falar de seguro de desemprego. Son programas que 
pagan o soldo do investigador pero non proporcionan 
os medios económicos para que este desenvolva a 
súa investigación. O investigador queda exposto a 
unha situación estraña e dependente doutro científico 
senior que ao final vai ser o beneficiado real deste tipo 
de contratos. Para desenvolver unha investigación, 
alomenos no eido da biomedicina, necesítanse o soldo 
do investigador, diñeiro para reactivos e aparatos, e 
ademais un ambiente propicio, permitir que o traballo 
do investigador sexa avaliado por pares e non por uns 
baremos ríxidos preconcibidos. Unha das contradi-

Achegámonos ao modelo ideal de investigación 
en equipo da man do galego Esteban Fernández 
Moreira, membro de DivulgAcción

Task force, un 
concepto estraño 
para nós

| Ciencia | TASK FORCE |

O filme A Raíña de África 
é un bo exemplo de task 
force: un mariñeiro de auga 
doce bébedo e unha misio-
neira propóñense e conse-
guen afundir un barco de 
guerra alemán que domina 
un lago de África.

Bletchley Park e outro exemplo de task 
force. Os ingleses conscientes de que tiñan 
que descifrar a poderosa máquina de 
cifrado alemá Enigma durante a Segunda 
Guerra Mundial déronlles liberdade total os 
expertos para lograr o seu obxectivo. Podían 
contratar a quen quixeran, mesmo se fosen 
persoas sen coñecemento matemático, pero 
que fosen boas resolvendo encrucillados. En 
Bletchley Park non so conseguiron descifrar 
a máquina Enigma acelerando o remate da 
guerra en dous anos senón que se puxeron 
os baseamentos para o desenvolvemento da 
informática.

cións neste tipo de contratos é que nos animan a que pidamos 
proxectos pero a duración dos proxectos son maiores cá do 
noso contrato, co cal o que acabamos conseguindo é diñeiro 
público para un científico senior que doutro xeito non podería 
concorrer a esas axudas.

Como poderíamos facelo mellor? Din os expertos que en 
Europa non temos un Silicon Valley non porque non teñamos 
talento ou financiamento, que os temos, senón que falta unha 
auténtica cultura que propicie a aparición dunha comunidade 
deste tipo. A cultura é a do task force: xuntar temporalmente 
talento e dotalo de autonomía operativa e deixar que sexan 
os expertos os que tomen as decisións. E se non entregamos 
produtos, unha patada no cu. Queremos correr o risco, non 
somos quen de pensar “quen obedece non se equivoca”. Estes 
expertos sinalan que debemos admitir o fracaso como parte 
da aprendizaxe ou o que é o mesmo: non debemos ter medo 
de trabucarnos e atrevernos a innovar e a crear. Polo de agora, 
debemos cambiar o noso xeito de tratar o capital humano, e xa 
despois. 

Exemplos de task forces:
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Levamos meses escoitando 
falar da posibilidade de que 
Microsoft lanzase ao mercado 
un smartwatch, rumor que 
foi transformando o produto 
nunha pulseira de activida-
de avanzada que finalmente 
ve a luz para acompañar ao 
lanzamento da plataforma 
Microsoft Health, coa que a com-
pañía de Redmond quere facer 
doado realizar un seguimento da 
nosa actividade diaria e da práctica 
deportiva.

Microsoft Health rexistra datos sobre 
pasos, calorías, ritmo cardíaco e outros 
datos rexistrados por distintos dispo-
sitivos e servizos de actividade física 
que neste momento xa é compatible 
con UP by Jawbone, MapMyFitness, 
MyFitnessPal e RunKeeper, e que con-
tinuará ampliando a lista de servizos e 
trebellos compatible no futuro.

Neste momento Microsoft Health xa 
conta coa súa aplicación oficial para 
iPhone, para Andorid, para Windows 
Phone e incluso para OS X, deixando 
claro que Microsoft quere chegar ao 
meirande número de usuarios posible 
con esta plataforma que non están 
pensada só para deportistas, senón 
que tamén busca ser de utilidade para 
o día a día de persoas menos activas 
(servindo tamén como incentivo para 
incrementar a actividade física).

A información recollida mediante 
este servizo pode axudar a saber os 

Microsoft estrea pulseira deportiva e plataforma 
para rexistrar a nosa actividade física

Antes da compra da compañía por 
parte de Google, Motorola contaba no 
seu catálogo con varios smartphones 
comercializados internacionalmente 
que destacaban pola súa autonomía, 
e agora que a compañía está en mans 
de Lenovo queren repetir a xogada, e 
anuncian o Moto Maxx, que comezará 
a súa distribución por América latina, 
pero que é de agardar que chegue 
tamén a Europa.

O Moto Maxx é un smartphone que 
permite superar os dous días de auto-
nomía grazas á súa xenerosa batería de 
3.900 mAh, que para non eternizar a 
súa recarga conta cun sistema de carga 
rápida, gozando tamén da posibilidade 
de facer cargas Turbo que permiten 

O Moto Maxx comeza a súa comercialización 
presumindo de batería de 3.900 mAh
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dotar ao terminal móbil de 8 horas de 
autonomía adicional con conectalo á 
corrente só 15 minutos.

Estamos ante un smartphone 
LTE cunha pantalla Quad HD de 5,2 
polgadas, procesador Qualcomm 
Snapdragon de catro núcleos e última 
xeración, cámara de 21 Mpíxeles 
capaz de gravar vídeo en 4K, e unha 
carcasa resistente con nailon balístico 
preimum, fibra de kevlar DuPont e 
pantalla Corning Gorilla Glass. Temos 
así un dos poucos móbiles do mer-
cado que poden presumir tanto de 
elevadas prestacións como de magní-
fica autonomía, podendo converterse 
nun dos teléfonos de gama alta máis 
desexados. 

Windows Phone (aínda que cómpre 
destacar que o trebello tamén é compa-
tible con iOS e Android). Este produto 
sae inicialmente nos EE.UU. a un prezo 
de 199,99 dólares (158,88 euros) en tres 
tamaños.

Entre as prestacións da Microsoft 
Band podemos comentar tamén que 
conta con GPS integrado (para poder 
rexistrar os nosos percorridos sen ter 
que cargar co noso smartphone), inclúe 
monitor de raios ultravioleta (para axu-
darnos a saber se temos que botar máis 
protector solar), a súa pantalla capaciti-
va de 1,4 polgadas ten unha resolución 
de 320 x 106 píxeles e un brillo consi-
derable (para facilitar a súa lectura en 
exteriores), a súa batería pode cargarse 
en menos de hora e media e dura 48 
horas cun uso normal, comunícase co 
móbil a través de Bluetooth 4.0 (co perfil 
de baixo consumo), e resistente á auga 
e ao po e para recargar a súa batería 
conta cun conector magnético. 

exercicios que consumen máis calorías 
durante os nosos adestramentos, suxire 

tempos de recuperación baseados na in-
tensidade dos adestramentos, mide os 

tempos de descanso efectivo durante 
o sono, permite coñecer a relación 

entre o noso desempeño físico e o 
horario laboral, axuda a coñecer os 

almorzos que nos axudan a correr 
máis rápido ou incluso facilíta-
nos saber o impacto do traballo 
no descanso nocturno.

Para apoiar o lanzamento 
desta plataforma presentan ta-

mén a Microsoft Band, a agardada 
pulseira conectada de Microsoft, 

que está pensada para levar todo o día, 
e que mediante 10 sensores rexistra o ritmo cardíaco, 
as calorías queimadas, a calidade do soño e outros 
valores, servindo tamén 
como monitor de noti-
ficacións, de xeito que 
avisa de chamadas de 
teléfono, correos elec-
trónicos, mensaxes 
de texto e actualiza-
cións das nosas redes 
sociais, permitindo 
tamén acceder ao asis-
tente de voz Cortana 
se contamos cun 
smartpho-
ne con 
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Huawei busca gañar terreo fóra dos mercados asiáticos, 
e como estratexia para o territorio europeo decidiu optar 
por converter a súa gama de terminais Honor nunha 
marca de seu, achegando ao noso mercado dispositivos 
de grandes prestacións a prezos competitivos, dos que o 
primeiro smartphone é o Honor 6.

Este novo teléfono móbil pode presumir dunha pan-
talla Full HD de 5 polgadas (cun marco moi delgado e un 
recubrimento anti-pegadas), conectividade LTE, proce-
sador de 8 núcleos a 1,3 GHz, 3 Gb de RAM, 16 Gb de 
almacenamento interno ampliable mediante tarxetas mi-
croSD de até 64 Gb, cámaras de 13 e 5 Mpíxeles, batería 
de 3.100 mAh, un grosor de 6,5 milímetros e un peso de 
135 gramos, que pode adquirirse xa dende Amazon a un 
prezo de 299 euros, no que parece 

unha proposta chamada a competir 
do OnePlus One, que incluso podería 

gozar de maior aceptación por ter un 
tamaño máis comedido.

O Honor 6 goza dunha pantalla 
moi nítida e con cores moi vivas; a 
súa cámara traseira non só presume 
de resolución, senón que tamén 
quere destacar por ser capaz de 
tomar unha instantánea en só 0,6 
segundos; a súa cámara frontal 
sorprende coa posibilidade de tomar 
auto-fotos panorámicas; e o máis 
importante para a meirande parte 
dos consumidores parece que será 
a súa autonomía, xa que aparte da 
súa elevada capacidade (3.100 mAh), 

tamén conta coa tecnoloxía Smart-
Power2.0, que axuda a incrementar 

a duración da batería un 30%, o que supón que 
este novo teléfono poida aguantar até dous días cun uso 
normal. Tamén conta cun modo de ultra-aforro de enerxía 
que permite que o teléfono poida manterse en espera até 

24 horas máis. 

Chega a Europa o Honor 6 cun prezo moi axustado

MB Chronowing, un novo smartwatch con 
acabados de reloxo ordinario

A emerxencia dos smartwatches parece inevitable, pero non todas as compañías 
o están a ver como unha aposta tecnolóxica, senón que apostan máis polos reloxos 
de pulso como un elemento de moda que simplemente incorpora prestacións para 
ter funcionalidades que vaian máis aló da súa aparencia estética, e nesa liña Michael 
Bastian xuntou forzas con Hewlett-Packard e o 7 de novembro comezou a vender en 
GILT o MB Chronowing, un smartwatch de aceiro inoxidable de 44 milímetros que 
conservando a aparencia dun reloxo tradicional achega correo electrónico, calendario 
e notificacións de texto.

Para manter a súa elegancia e adaptarse a distintos gustos e estilos o MB Chro-
nowing conta con 3 correas intercambiables de pel marrón perforada, de nailon verde 
oliva e de goma negra, estando tamén dispoñible nunha edición de só 300 unidades 
en cor negra (en vez do acabado metálico habitual) cunha correa de pel de crocodilo.

Este novo reloxo pode funcionar en combinación con teléfonos de Apple a partir 
do iPhone 4S e con dispositivos con Android 4.3 ou superior, amosando 

na súa pantalla os correos electrónicos que vaiamos recibindo, sincro-
nizado o seu calendario co do móbil para non perder 

ningunha cita, permitindo controlar a reprodución 
multimedia dende o pulso (de xeito que deixa 

axustar o volume e saltar entre cancións)... e tamén 
presume de ser resistente á auga (até 5 atmosfe-
ras) e ter unha autonomía de até unha semana 
(grazas en boa medida a que opta por unha 
pantalla monocromo).

Pese a estarmos ante un produto que 
semella de bastante luxo, os seus prezos son 
bastante comedidos, e o modelo básico vén-

dese a 349 dólares (279,20 euros), mentres que 
a edición en negro con cristal de zafiro e correa 

de pel de crocodilo custa 649 dólares (519,19 
euros), o que podería disparar a popularidade destes 

produtos que poderán adquirirse en liña dende todo o 
mundo. 
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Estrea videoxogo

Estrean xogo para dispositivos 
móbiles

Nickelodeon e Activision uniron forzas para lanzar un xogo de acción 
en terceira persoal baseado na serie de televisión La Leyenda de Korra (se-
cuela de Avatar: The Last Airbender) e que foi desenvolvido por Platinum 
Games, o que é toda unha garantía de calidade e diversión. O xogo xa está dispoñible para PC en Steam a 
un prezo de 14,99 euros, así como na PlayStation Network en versións para PS3 e PS4, e na tenda en liña 
de Xbox para Xbox One e Xbox 360.

Este xogo conta cunha historia orixinal escrita polos guionistas da serie, na que unha 
antiga forza malvada emerxeu dos portais e ameaza o equilibrio entre os dous mun-
dos, sendo a Avatar a única capaz de derrotar a este nova ameaza, para o que terá 
que aproveitar os poderes dos 4 elementos (auga, terra, lume e aire) cambiando 
de estilos en calquera momento para executar golpes combinados devastadores.

Unha aventura que recibirán moi positivamente os seareiros da franquía de Avatar e que 
tamén terá a semana que vén 
contará tamén cun xogo indepen-
dente (aínda que cun argumento 
semellante) para Nintendo 3DS 
que foi desenvolvido por Webfoot 
Technologies e que só se venderá 
en soporte físico (en vez de apostar 
polas descargas como o xogo para 
plataformas domésticas). 

| LA LEYENDA DE KORRA | AS CANTAREIRAS DE ARDEBULLO | 
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LA LEYENDA DE 
KORRA  

O programa da TVG A Casa da Conexa parece 
ter unha clara vocación transmedia, e ao igual que 
tamén consegue ter certa proxección na Rede cos 
algúns fragmentos do espazo televisivo na procura 
da viralidade, e de contar con numerosa mercado-
tecnia, agora atrévense a dar o salto aos videoxogos, 
estreando A Casa da Conexa: A Invasión de Ardebullo 
para dispositivos móbiles con iOS ou Android.

Este xogo desenvolvido por Ficción Producciones, 
que podemos descargar de balde de Google Play ou 
da App Store, está claramente inspirado no célebre 
Plantas vs. Zombies, xa que nos presenta a Mucha e 
Nucha tendo que protexer a Ardebullo e ao mundo dunha vaga de animais zombi provocada polo 
malvado Pepe de Rumbo, que infectou con radioactividade a animais que converteu nun autén-
tico perigo aos que as cantareiras deberán enfrontarse cun orixinal armamento que vai dende 
escopetas de rollas até pementos de Padrón e botellas de licor-café.

A mecánica do xogo é moi sinxela, consistindo en elixir a arma da cantareira que que-
remos disparar e premendo sobre a pantalla para disparar ás vagas de inimigos que se 
desprazan pola pantalla. Un xogo moi arcade, no que podemos progresar fase a fase, 
contando entre as mesmas cunha divertida viñeta de Mucha e Nucha na que incluso 
podemos escoitar as súas voces orixinais para converter a experiencia de xogo 
nunha diversión imprescindible para os seus seareiros. 
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O novo xogo chega ás tendas
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XOGO

O xogo Super Smash Bros. para Nintendo 3DS está a ser un 
grande éxito na consola portátil de Nintendo, e a compañía 
nipoa confía en que a boa acollida poida replicarse na Wii U, consola para a que o xogo 
chegará o 5 de decembro, e para deixar claro que estamos ante un título realmente 
notable publicaron un vídeo no que detallan 50 novidades que presentará este 
prometedor título.

O xogo para Wii U destacará especialmente por contar cun modo especial 
que permitirá por primeira vez na franquía combates de 8 xogadores á vez en 

modo local multi-xogador (para o que contarase con escenarios especiais máis 
amplos para dar cabida a todos os contendentes) e por permitir aproveitar 

o NFC do mando de Wii U para integrar no xogo as figuras amiibo 
(que poden coleccionarse).

Super Smash Bros. para Wii U tamén incluirá detalles como 
un modo multi-xogador en liña, a posibilidade de que os 

xogadores creen os seus propios escenarios, elixir entre numerosas 
opcións de control (por exemplo, permite xogar con vellos mandos 
de GameCube ou dende unha consolas Nintendo 3DS), permitirá 

a importación de loitadores da 3DS á Wii U, os usuarios que tamén 
rexistren a versión de 3DS do xogo recibirán de balde a súa banda 

sonora, poderase contar co personaxe de Mewtwo como loitador descargable 
de balde na primavera de 2015... e todo isto contando cunha chea de modos de 

xogo que engadirán moita variedade á principal aposta de Nintendo para a campaña de 
Nadal. 

SUPER SMASH BROS.
Nintendo detalla 50 
novidades para Wii U

A grande franquía de xogos de realidade aumentada da española 
Novarama para consolas portátiles de Sony, Invizimals, conta por fin 
cunha nova entrega, Invizimals: La Resistencia, que pode atoparse 
en tendas para que os usuarios de PS Vita poidan xogar a capturar a 
máis de 150 criaturas, das que 50 son totalmente novas. O xogo pode 
atoparse solto en tendas a un prezo de 29,99 euros (mentres que en 
formato descargable podemos mercalo por só 24,99 euros) aínda que 
tamén está dispoñible nunha edición especial que custa 39,99 euros 
e inclúe as figuras de Tigersharl, Icelion e Uberjackal e 3 tarxetas de 
realidade aumentada para descargar 3 criaturas exclusivas.

Tamén é posible atopar en tendas unha versión da consola PS Vita 
que inclúe unha tarxeta de memoria 
de 8 Gb e códigos de descarga de 
Invizimals: La Resistencia e Los Muppets: 
Aventura de Película a un prezo reco-
mendado de 209,99 euros.

INVIZIMALS

Este novo xogo de Invizimals sitúa ao xogador nunha 
situación na que o cuartel xeral da Alianza de Cazadores foi 
atacado polo exército de robots Xtractors, polo que haberá 
que unirse á Resistencia e reagrupar aos Cinco Campións e 
invocar ao Precursor para poder solucionar o enredo. 
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