
XORNADA DE 
INFORMÁTICA XUDICIAL

FAI A TÚA PROPIA 
TECNOLOXÍA

Os porqués e os comos dos 
cibercriminais

Coruña e Santiago súmanse 
ao Movemento Maker

Futuro escrébese con fonte aberta
LibreCon

Congreso                                                                  

www.codigocero.com Nº 
147

Revista de Ciencia e Tecnoloxía de Galicia

Punto Xeral de Entrada de 
Facturas Electrónicas de Galicia

Ferramentas galegas que ven 
se sorrimos (ou non)

ABERTO AS 24 
HORAS DO DÍA

REDE PLIR





8

5

9

12

13
14

16

20

22

23

24

10

11

26

29

30

28

31

33

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

» reportaxes

Gradiant contribúe a definir o futuro do sector primario 
europeo a través da Internet das Cousas

Todo sobre o Punto Xeral de Entrada de Facturas Electró-
nicas de Galicia

A Rede PLIR amosou os seus avances no deseño de ferra-
mentas que recoñecen emocións

O CITIC simplifica e abarata coa súa tecnoloxía os máis 
complexos proxectos de enxeñaría

A tecnoloxía galega eHeart obtén un importante recoñe-
cemento estatal

Telefónica volve á senda do crecemento

AMTEGA incrementará nun 14% o investimento en 
tecnoloxía

Os expertos reunidos en Librecon fan un chamamento a 
crear un futuro tecnolóxico aberto

A Deputación de Ourense sela en Brasil varias alianzas en 
materia de innovación

Abanca e a Deputación da Coruña lanzan aplicación para 
o pago de impostos

A Deputación de Lugo abre a Fundación TIC aos centros 
educativos

A innovación galega segue a ateigar o mundo de servi-
zos, ferramentas e fórmulas de éxito

O CPETIG xuntou ducias de expertos en TIC e Xustiza na 
Xornada de Informática Xudicial

Investigadores do CiTIUS aceleran o secuenciado de ADN 
usando tecnoloxías Big Data

A Deputación de Pontevedra prepara unha cumprida 
serie de eventos TIC nos seus CPAE 2.0

O movemento maker chega a Santiago e A Coruña

» gadgets

Debullamos con todo luxo de detalles os trebellos tecno-
lóxicos da tempada 

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



| 3

DIRECTOR: 
Xosé Mª Fernández Pazos
director@codigocero.com 

WEBMASTER: 
Marcus Fernández
webmaster@codigocero.com 

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

REDACTOR XEFE: 
Fernando Sarasqueta
redaccion@codigocero.com

FOTOGRAFÍA: 
Adolfo Enríquez Calo • Joferpa 

SUPERVISIÓN LINGÜÍSTICA: 
María Xesús Vázquez 

DESEÑO E MAQUETACIÓN: 
Óscar Louzán
publicidade@codigocero.com

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

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

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

Número 147
(outubro - novembro 2015) 
Publicación periódica. 

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

Equipo

LibreCon 2015

CITIC EN EUROPA

Santiago, capital de software 

libre + negocios

Ampliando horizontes

Xornada de Informática 

Xudicial do CPETIG

   eXustiza Presente e

      futuro da

www.codigocero.com

Nº 

146

Revista de Ciencia e Tecnoloxía de Galicia

Segundas partes si que 

son boas

Cousas que podemos 

facer coa nube

GALICIA OPEN FUTURE II

MANUAL 

RURALSCHOOLCLOUD

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

Número 147

31

26

14
16

33

Sumario 147



Número 147

Os días pasados tivemos ocasión de ache-
garnos a dous eventos nos que se submi-
nistraron claves sobre como seremos os 
usuarios TIC os anos vindeiros. Foi algo así 
como viaxar no tempo na man de especia-

listas en tecnoloxías. Dende logo quedounos claro, logo 
da nosa experiencia nunha das citas das que estamos a 
falar (o Congreso LibreCon) que o mundo tecnolóxico ten 
tendencia a ser cada vez máis libre e aberto. Non só porque 
así o desexen os usuarios e desenvolvedores de software 
libre (dos cales houbo unha boa representación en Libre-
Con) senón porque así semella desexalo tamén o propio 
progreso tecnolóxico, abeirado en boa medida a unha orde 
de conexión global e integradora que se coñece como a 
Internet das Cousas. Os obxectos do futuro (vémolo cada 
vez máis) serán quen de interactuar con nós, de falar e de 
axudarnos no noso día a día, e isto (esta “cousa que nos vai 
atinxir a todos”) só se consegue coas fórmulas da estan-
darización, do universal e do compatíbel. Pero ollo, isto 
non quita que non se teña que traballar na seguridade. De 
seguridade precisamente falouse no outro dos eventos aos 
que tivemos a sorte de acudir, a Xornada de Informática 
Xudicial do CPETIG, na que puidemos escoitar as experien-
cias dalgunhas das persoas que mellor coñecen o modus 
operandi dos cibercriminais do presente, un colectivo que, 
lonxe do que pode parecer, está en xeral afastado estereoti-
po hacker-pirata informático que boa parte de nós levamos 
inserido no subconsciente. Se dicimos que os maiores ata-
ques á Rede libre e segura proveñen de xente que traballa 
en despachos empresariais ou gobernamentais e viste 
traxes caros se cadra algún lector leva as mans á cabeza, 
pero segundo nos lembraron os relatores da Xornada, así 
son cada vez máis as cousas. 

Humor tecnolóxico de Henrique Neira

A axenda de congresos, 
exposicións e feiras tecnolóxicas 
naqueles meses de decembro e 
xaneiro

de hai dez anos era tal que 
en Código Cero propoñiamos 
poñernos en forma (física e men-
talmente), para poder participar e 
asumilo que alí nos ían contar. Se 
miraramos a axenda do ano ante-
rior víamos que era máis reducida, 
o que nos facía concibir certas 
esperanzas (moderadas, claro) no

que respectaba ó despegue 
dixital e innovador de Galicia. E 
dicimos, entre parénteses, o de 
“moderadas”, porque cumpría 
intentar poñer os pés na terra e 
relembrar que os días previos ó 
Nadal rexistrábase moita activida-
de “feirística” en todo o territorio 
de España, así que era posible que 
(mágoa) non eramos finalmente a 
excepción de ningunha regra.

Nas páxinas interiores de 
Código Cero daquel 2005 podia-
mos atopar información sobre o 
festival

galego “Nova Factory”, un 
certame do audiovisual que 
tamén era punto de encontro do 
cine e a televisión. Como tamén 
recolliamos todo o que ían dar 
de si as “Xornadas sobre Docu-
mentación e Poder na Sociedade 
da Información” que organizaba 
o Consello da Cultura Galega en 
Santiago, sen esquecer os salóns 
como “Expoenter”, “Vigomátic@” 
ou “Mírate”.

Unha abondosa proposta que 
enchía o pais de información tec-
nolóxica. Así eran 10 anos antes 
as cousas. Vémonos no próximo 
número da nosa revista “Código 
Cero” e a diario nos nosos portais 
“codigocero.com”, “codigocero.
gal” e no noso boletín diario e nas 
redes socias. 

NÚMERO 39 NOVEMBRO/DECEMBRO 2005 • PREZO 1€

Nova Factory

A fábrica galega do audiovisual “indie”

Salón Vigomátic@

Dez anos de lecer tecnolóxico

Ourense innovador en Expoenter

A feira á que ningún internauta pode faltar

O país que quixo ser Wi Fi

Entrevistamos a Martín Varsavsky, responsable de FON

Repasamos blogs en pantalla grande 

Bitácoras: caldo de cultivo de cinéfilos

Chega “Bully”, o abusón do patio de colexio

A polémica sobre violencia nos videoxogos segue viva

A tecnoloxía, mellor entre 

multitudes

O panorama de congresos e feiras anímase co Nadal
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Mentres os usuarios do operador 
de cable R continúan a esperar 

pola moi adiada conectividade 4G no 
móbil, outro operador virtual galego, 
Oceans, sorpréndenos anunciando 
Cheetah, o seu servizo 4G, de xeito que 
os seus clientes de telefonía móbil po-
derán gozar de conectividade 4G sen 
custo adicional, conseguindo así unha 

O Colexio Profesional de Enxeñaría en Informática 
de Galicia (CPEIG) e a Axencia para a Modernización 

Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA) organizaron na tarde do 
pasado 15 de outubro a xornada Faite profesional dixital de 
tecnoloxías informáticas na arquitectura. O encontro, ao que 
asistiron arredor de cincuenta persoas de maneira presen-
cial, inseriuse na campaña de divulgación  de novos perfís 
profesionais 1 mes, 1 profesión dixital e celebrouse no salón 
de actos da Escola Técnica Superior de Arquitectura da 
Coruña (ETSAC). Na benvida inaugural -na que participaron 
o decano do Colexio de Arquitectos de Galicia, Antonio 
Maroño, e o director da ETSAC, Fernando Agrasar- o vicepre-
sidente do CPEIG, Juan Otero, lembrou que a dita campaña 
xurdiu co obxectivo de crear conciencia entre a mocidade 
do vital que resulta, a día de hoxe, adquirir coñecemento e 

Oceans convértese no primeiro OMV 
galego en ofrecer 4G

entre todos os seus clientes, de xeito 
que para poder gozar do 4G só será 
preciso ter cobertura e un terminal 
compatíbel.

Lembremos que Oceans conta cun 
nutrido catálogo de smartphones (que 
vai dende o Bq Aquaris E6 até o iPho-
ne 6 Plus) entre os que hai numerosos 
modelos compatíbeis co 4G, conec-
tividade que xa chega ao 80% da po-
boación estatal, e que vai mellorando 
a súa cobertura día tras día.

Cheetah está dispoñible para 
clientes particulares e de empresa 
de Oceans, de xeito que a compañía 
convértese no primeiro OMV galego 
capaz de ofrecer servizo 4G en Galicia, 
o que supón un salto cualitativa na 
súa banda larga móbil. 
Entre as tarifas para particulares 
que inclúe o 4G teríamos a Tierra 6, 
que por 7,26 euros/mes (en oferta a 
5,81 euros/mes até o 29 de febreiro) 
permite gozar de 100 minutos en cha-
madas e 1 GB de datos, mentres que 
coa tarifa Tierra 9 (10,89 euros/mes e 
8,71 euros/mes até o 29 de febreiro) 
o volume de datos sería de 2 GB, polo 
que estamos nunha oferta bastante 
económica para poder gozar da banda 
larga móbil de calidade. 

maior velocidade de acceso á Rede 
dende o móbil e conseguindo así 
unha mellor experiencia de uso dos 
seus dispositivos intelixentes.

Oceans leva semanas realizando 
probas de calidade de servizo do 4G 
cun grupo de usuarios particulares, 
e tras superalas con éxito, come-
zan agora a activación progresiva 

Medio cento de persoas acudiron á xornada do 
CPEIG celebrada en Arquitectura
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habilidades dixitais. Segundo fixo saber, non temos 
máis que ollar o que acontece coas empresas que 
participan e apoian a iniciativa, empresas que de-
mandan cada vez máis estas competencias tecnoló-
xicas para seren máis competitivas e innovadoras. 
Ao seu xuízo, o emprendemento dixital, vencella-
do ao mundo da Internet e das redes sociais, “fai 
que de continuo xurdan novas oportunidades de 
negocio”.

Volvendo á cita do 15 e ao seu miolo, lembrar que 
os relatorios da xornada puidéronse seguirse coa 
etiqueta #1mes1profDIX e vía streaming a través da 
web do proxecto, profesionsdixitais.org. Tralo acto 

de apertura, interveu Eloi Coloma Picó, consultor 
especialista en BIM e director do Master en BIM Managa-
ment Steering da Universidade Politécnica de Catalunya 
(UPC) para falar do Impacto das tecnoloxías da información 
no sector da construción. A continuación, falou Aitor Almaraz 
Sánchez, estudante do Master Universitario de Arquitectura 
da ETSAC cunha charla baixo o epígrafe de Pensando en 
paramétrico. Contornas dixitais. Pola súa banda, Luis Antonio 
Hernández Ibáñez, profesor titular da UDC, abordou a Reali-
dade virtual, interacción natural e motores de videoxogo. Ten-
dencias en visualización interactiva de arquitectura. O último 
dos relatores foi José A. Vázquez, xefe de estudos da ETSAC, 
quen realizou unha presentación do Obradoiro de Fabrica-
ción Dixital da ETSAC. Como remate da xornada  celebrouse 
un debate entre os relatores e o público. 



Como lembraremos, o mes 
pasado o xa histórico programa 

Luar da TVG celebrou un feito que o 
fai aínda máis histórico: ter acadado 
xa os 1.000 programas en antena. Pois 
ben, os festexos tamén tiveron unha 
vertente tecnolóxica, posto que se 
acompañaron da posta en marcha de 
Luartube, o arquivo dixital específico 
sobre o programa que está a guindar 
á Internet, para os seareiros, os vídeos 
máis salientábeis do programa. O 
servizo Luartube, no que paseniño 
(pero sen pausa) vanse pendurando 
anacos referenciais do discorrer de Luar 
(por exemplo Gayoso rapeando con 
Antón Reixa, ou os ex xogadores do 

Deportivo Fran e José Ramón 
cantando cos Diplomáticos, 
entre outras xoias a rescatar), 
artéllase en cinco seccións 
que funcionan a xeito de 
pólas principais: Música Ga-
lega, Humor, Artistas de Fóra, 
Variedades e Momentos.

Segundo comentan os 
responsábeis do programa, a 
recuperación e dixitalización 
destes vídeos “é un traballo 
enciclopédico” do que aínda que po-
demos agardar unha chea de sorpresas 
(de feito aínda fica pendente moito 
material por revisar). A xuízo do equipo 
que está detrás de Luar, o interese 

xerado na Rede pola canle audiovisual 
acabada de pór en marcha demostra ás 
claras que o programa presentado por 
Gayoso, logo dos seus 23 anos de vida, 
aínda ten moito que dicir. 
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O Consorcio de Santiago de Compostela deu a coñecer o pasado 11 de novembro 
a reactivación dunha ferramenta tecnolóxica que nos permite viaxar ao pasado da 

cidade e a súa contorna. Máis polo miúdo, posibilítanos viaxar a cando a capital de Galicia 
estaba toda ela rodada por unha muralla de orixe medieval, construción da que hoxe 
aínda fican pegadas concretas e visíbeis (por exemplo no arco da Praza de Mazarelos). 
Trátase dunha aplicación web desenvolvida polo Consorcio en colaboración co Concello, 
agora (de novo) plenamente operativa a través da web específica da Muralla de Santiago 
(murallasantiagodecompostela.com). Detrás da iniciativa atópanse os arquitectos Pablo 
Tomé e Idoia Camiruaga. 

Segundo fixeron saber hoxe Tomé e Camiruaga, a ferramenta é unha guía para descubrir 
non só a construción defensiva orixinal que contornaba a cidade senón tamén até que 
punto segue hoxe en pé.  “Santiago de Compostela, como toda cidade medieval, estivo 
delimitada e defendida por unha muralla, porén, sobre todo nos últimos decenios, pen-
souse que levaba destruída máis dun século”, sinalan os arquitectos, engadindo que “en 
realidade, si que se conservan algunhas partes”, as máis delas ocultas tralas fachadas dos 
edificios e baixo o pavimento das rúas e prazas. Ademais, “consérvase a súa traza”, expli-
can.  A aplicación resultante das investigacións e do gran volume de información xerado 
sobre o estudo da muralla pode visualizarse dende o noso computador e tamén dende a 
nosa tableta ou dispositivo intelixente. A ferramenta fornece planos e información sobre 
a historia da construción defensiva: a súa orixe, significado, características, usos e a súa 
evolución ao longo dos séculos, xa que se derrubou de xeito paulatino durante a segunda 
metade do século XVIII e no XIX. 

O Consorcio e o Concello de Santiago reactivan a 
aplicación da muralla medieval 

En marcha o servizo Luartube para 
conmemorar os 1.000 programas 
de Luar

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

A ACTUALIDADE DO MOTOR 
VINTE ANOS INFORMANDO


Porta de Mazarelos en Santiago, un dos 
emprazamentos onde mellor se aprecia a 
antiga muralla
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A ACTUALIDADE DO MOTOR 
VINTE ANOS INFORMANDO

Galicia Calidade, dependente 
da Consellería de Economía e 

Emprego, estrou páxina web (www.ga-
liciacalidade.gal) centrada na accesibili-
dade e a proxección das empresas e os 
produtos que forman parte do selo, así 
como na utilidade social. A nova web, 
que inclúe unha renovación total da 
interface de usuario, sendo máis clara 
e sinxela, ten como unha das súas prin-
cipais novidades a Tenda, un espazo 
no que os usuarios poden consultar os 
produtos certificados e acceder directa-
mente ás tendas online das respectivas 
empresas.

A páxina web está dispoñíbel a través 
dos dominios de Galicia Calidade cos 
sufixos .gal e .es, e foi deseñada “cos 
máis esixentes principios de accesibi-
lidade e adaptada para todo tipo de 
dispositivos móbiles e fixos”. Tamén 
facilita o acceso ás redes sociais de 

Galicia Calidade (Face-
book, Twitter, Google+, 
Instagram e YouTube), 
que xa se converteron en 
canles estratéxicas para 
a difusión da actividade 
da marca de garantía e 
das empresas certificadas. 
Na actualidade, Galicia 
Calidade conta con máis 
de 10.000 seareiros en 
Twitter e case 9.000 
gústames en Facebook, cun 
crecemento do 35% no último ano.

O sitio recolle toda a información 
institucional sobre a empresa, os esta-
tutos e os criterios de certificación, así 
como a posibilidade de solicitar en liña 
a certificación dunha empresa. Outro 
punto destacado e o acceso á informa-
ción das empresas certificadas, que se 
poden buscar por sectores (alimenta-

ción, viños ou lácteos, entre outros), 
ofrecendo unha sinopse de cada unha 
delas, ademais dos datos de contacto 
e os produtos que teñen certificados 
con Galicia Calidade. A nova web 
tamén acubilla información de todos 
os selos de certificacións de orixe que 
hai activos en Galicia, como denomina-
cións de orixe ou indicacións de orixe 
protexida. 

Galicia Calidade renova a súa web 

A Deputación da Coruña segue avante na súa aposta 
a prol do galego. Desta volta, anunciaba que na orde 

do día do pleno que se levou o venres 6 de novembro in-
cluíase a modificación da ordenanza xeral da administración 
electrónica da Deputación Provincial da Coruña, ou dito 
doutro xeito: a identificación dixital dicoruna.es pasará a ser 
dacoruna.gal.  Cómpre dicir que a mudanza abranguerá non 
só ao correo electrónico senón tamén á páxina web e á sede 
electrónica, o espazo dixital a través do que se desenvolven 
ás tramitacións administrativas.

A Deputación achega así o seu dominio á identificación 
galega “.gal” mais na mudanza galeguízase tamén o nome 
co que se presenta no eido dixital do “dicoruna” a “dacoruna”.

A ordenanza modifica a identificación da presenza elec-
trónica que será operativa unha vez rematada a tramitación 
pertinente, un proceso que é máis complexo no caso da 
sede electrónica. A Deputación estaría en disposición de 
emitir de contado correos co dominio “.gal” mais habilitarase 
un período de transición en que estarían operativas as dúas 
fórmulas. 

 Final-
mente xa 

temos os nomes 
das firmas 
recoñecidas nos 
Premios Galicia 
Spin-Off, organi-
zados por Banco 
Pastor (Grupo 
Banco Popular) e 
o portal galego 
de divulgación 
científico-tecno-
lóxica GCiencia.  
Por unha banda 
temos a empresa viguesa Imatia, adicada ao desenvolve-
mento rápido de software innovador. Pola outra, á com-
postelá Situm, especializada en xeoposicionamiento en in-
teriores. Ambas  firmas foron elixidas polo xurado como as 
gañadoras dos Premios Galicia Spin-off nas categorías Selo 
de Calidade e Idea Emerxente, respectivamente. A empresa 
de biotecnoloxía Celtalga recibirá tamén unha distinción 
ao resultar finalista na categoría Idea Emerxente. 

Lembrar que os premios foron convocados co obxec-
tivo de distinguir as mellores iniciativas empresariais 
xurdidas nos grupos de traballo de traballo das nosas 
tres universidades (o que se coñece como spin-offs) máis 
destacadas pola súa traxectoria (Selo de Calidade) e pola 
posta en marcha de ideas innovadoras (Idea Emerxente). 
Os galardóns entregaranse nun acto que terá lugar a finais 
de novembro na sede da Fundación Barrié de la Maza en A 
Coruña. 

A Deputación da Coruña 
galeguiza a súa presenza en liña 

Imatia e Situm impóñense nos 
Premios Galicia Spin-Off
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A 
Alianza para a Innovación 
en Internet das Cousas 
(AIOTI) vén de publicar 
os doce informes que 
conteñen as Recomenda-

cións para o futuro traballo colaborativo en 
Internet das Cousas dentro de Horizon 2020. 
Estas recomendacións de alcance europeo 
cobren as principais áreas de interese en 
materia de tecnoloxías para os obxectos 
conectados (as tecnoloxías IoT) entre 2016 
e 2017. Os documentos foron elabora-
dos polos once grupos de traballo que 
xuntan forzas na AIOTI: grupos formados 
por expertos da industria a alto nivel, 
innovadores, usuarios finais, especialistas 
en regulación e representantes sociais. O 
Grupo de Traballo 6, o que centra esforzos 
no ámbito da Internet das Cousas aplicada 
ao Smart Farming and Food Security, está 
liderado polo centro tecnolóxico Gradiant. 
Para o centro tecnolóxico, o ámbito da 
IoT para as actividades que abrangue o 
concepto farming é un “eido de notábel 
interese para Galicia, cuxo sector primario 
representa unha parte importante do seu 
PIB”.

Sinalar que o concepto de Smart Far-
ming engloba a aplicación de recursos in-
telixentes en boa parte do sector primario, 
non só na contorna agrícola, senón tamén, 
por exemplo, na acuicultura e na gandería. 
Polo que respecta a Food Security, é un 
concepto que comprende seguridade 
alimentar pero tamén abrangue cues-
tións complementarias como control de 
alimentos ou seguimento do mesmos (o 
que se coñece como rastrexabilidade ou 
trazabilidade: procesos e tecnoloxías para 
coñecer o histórico, o emprazamento e 
a traxectoria dun produto ao longo da 
cadea de subministros). 

Tecnoloxía 
galega para o 
smart farming

O centro tecnolóxico galego recorda que durante 
este últimos seis meses, o grupo que lidera Gradiant 
traballou no documento de recomendacións para 
a Comisión Europea, de face a implantar proxec-
tos piloto a gran escala dentro de Horizon 2020. 
Sobre o potencial desta liña de desenvolvemento 
de iniciativas, o responsábel do Grupo de Traballo 
6 (e director xeral de Gradiant), Luis Pérez Freire, 
fai fincapé na súa vontade global e integradora e 
cóntanos que as aplicacións de IoT para o sector 
primario “non só deberán estar dirixidas ás explo-
tacións máis grandes e convencionais, senón que 
deben ser capaces tamén de ofrecer as mesmas 
solucións para todo tipo de explotacións”. Segundo 
engade, o informe céntrase nas oportunidades que 
ofrecen as tecnoloxías que nos interconectan cos 
obxectos nas súas aplicacións agrícolas, e os retos 
para desbloquear todo o seu enorme potencial en 
integracións a gran escala.

Como lembraremos, a Alianza para a Innovación 
en Internet das Cousas (AIOTI), posta en marcha 
grazas ao impulso da Comisión Europea, reúne a 
varias das maiores compañías tecnolóxicas que 
operan en Europa, como Samsung, Siemens, Telefó-
nica, IBM, ou Cisco; ademais de centros tecnolóxicos 
e de investigación punteiros nos seus ámbitos de 
actuación a nivel europeo, como por exemplo Gra-
diant, que lidera como dixemos a fronte de traballo 
sobre granxas intelixentes. 

Salientar que entre os obxectivos marcados pola 
Comisión Europea para os Grupos de Traballo de 

Gradiant contribúe a definir o futuro do sector 
primario europeo a través da Internet das Cousas

AIOTI destaca a elaboración de reco-
mendacións para o desenvolvemento 
dunha serie de pilotos de innovación 
en IoT a gran escala, que serán finan-
ciados polo programa de innovación 
europeo Horizon2020 e que comezarán 
a partir de 2017. Eses documentos de 
recomendacións destinados á Comisión 
foron feitos públicos os días pasados e 
remitidos ao órgano de goberno da UE.

A AIOTI púxose en marcha o 4 de 
febreiro de 2015 baixo os auspicios da 
industria da Internet das Cousas e a 
Comisión Europea, creándose con ela 
“unha nova voz global para a IoT en 
liña cos valores europeos”. A industria, a 
través desta alianza, comprometeuse a 
establecer o ecosistema da Internet das 
Cousas “máis dinámico e áxil no mun-
do”, para mellorar a vida das persoas, 
para axudar a liquidar os retos da socie-
dade, e para estimular o crecemento. 
A AIOTI é hoxe en día o meirande foro 
de especialistas e desenvolvedores do 
ámbito IoT no continente. Entre os seus 
cometidos áchanse os de identificar 
os atrancos para a implementación da 
era dos obxectos conectados, as lagoas 
na estandarización e a normalización, 
amais de promover sinerxías xuntando 
aos distintos actores involucrados de 
todos os sectores: telecomunicacións, 
Internet, automotriz, fogar, sector pri-
mario, saúde e Cidades Intelixentes. 

| Galicia, eixe de investigación | 



Luis Pérez Freire, director xeral de Gradiant



Número 147 | 9

| Punto Xeral de Entrada de Facturas Electrónicas de Galicia |  

De entre o amplo 
abano de servi-
zos autonómicos 
en liña para as 
nosas empresas 

e autónomos, sen dúbida, un 
dos máis interesantes (polo nivel 
de comodidade e accesibilidade 
que pon en xogo e, tamén, polas 
portas que abre ao uso do dixital 
no noso tecido empresarial) é o 
Punto Xeral de Entrada de Factu-
ras Electrónicas da Comunidade 
Autónoma de Galicia (factura.
conselleriadefacenda.es/eFactu-
ra_web). O servizo, que non ten 
límites no seu prazo de presenta-
ción (o prazo é todo o ano, as 24 
horas do día) permite presentar 
facturas en formato Facturae a 
calquera das entidades adheridas 
ao mesmo (preto dun milleiro 
de departamentos, organismos, 
institucións e servizos galegos) 
e consultar o seu estado de 
tramitación. Hai que lembrar que 
Facturae é o estándar de factura 
electrónica aceptada pola Axencia 
Tributaria nas relacións cos seus 
provedores derivadas da contra-
tación de obras, subministracións, 
asistencias técnicas e servizos. 

Volvendo ao Punto Xeral de 
Entrada de Facturas Electrónicas 
de Galicia e o seu funcionamento, 
hai que sinalar que para presentar 
facturas no devandito formato po-
demos acceder con certificado ou 
sen el. Se optamos pola primeira 
vía, precisaremos dun certificado 
dixital válido emitido por calquera 
das entidades de certificación 
recoñecidas pola Consellería de 
Facenda.  

Amais do devandito, o servizo 
permite tamén consultar o estado 
de tramitación das nosas facturas 
electrónicas (mediante o Código 
Seguro de Verificación) ou, tamén, 
descargar unidades tramitatorias 
(consultas da relación de órganos 
xestores e unidades tramitatorias 
que aceptan facturas a través do 
devandito Punto Xeral de Entra-
da). Hai que lembrar igualmente 
que o portal que dá acubillo ao 
servizo achégase en tres linguas, 
en galego, castelán en portugués. 

   Servizo sen límite de 
prazo e dispoñibilidade

institucións públicas, á cidadanía, 
xa non é que sexa un método de 
interrelación aconsellable, é que 
está a ser de obrigado emprego. 
Así, dende xaneiro deste ano, to-
das Administracións Públicas de-
bían recibir de xeito obrigatorio 
as facturas dos seus provedores 
polo vieiro electrónico, de acordo 
co que se determina na Lei de 
impulso da factura electrónica 
e creación do rexistro contable 
(unicamente fican excluídas disto 
as facturas con importe inferior 
a 5.000 euros e as destinadas a 
servizos no exterior). Con esta 
medida, tanto a nivel autonómi-
co como estatal, as facturas dos 
provedores das administracións 
quedarán automaticamente 
rexistradas e tanto os organismos 
públicos coma os provedores 
poderán facer un seguimento das 
mesmas desterrando a posibili-
dade de ocultalas (as entidades 
poderán facer mellor cumprimen-
to dos prazos e controlarán de 
maneira máis optimizada o gasto 
público e máis o déficit, entre 
outras vantaxes).   

O Punto Xeral de Entrada de Facturas Electrónicas de 
Galicia consolida na nosa terra o emprego da eFactura

Por certo que a entidade encargada de achegar o soporte 
técnico para a implantación e o mantemento preciso para 
este servizo é o Centro Informático para a Xestión Tributaria, 
Económico-Financeira e Contable, o CIXTEC. 

En definitiva, o Punto Xeral de Entrada de Facturas Electró-
nicas de Galicia é o portelo unificado da Xunta para recibir 
facturas en formato electrónico por parte dos seus prove-
dores. Este sistema autonómico fornece aos provedores de 
todo o que poden precisar para a emisión das facturas. Entre 
os seus cometidos, alén das vantaxes salientábeis que pon 
ao alcance da man das empresas e os autónomos, está o de 
axilizar o propio funcionamento da Administración autonómi-
ca, contribuíndo ao control e o coñecemento da tramitación 
das facturas e máis á mellora dos períodos de pagamento aos 
provedores. 

A orixe e os precedentes deste servizo están no Sistema 
Electrónico de Facturación (SEF), un recurso habilitado hai 
anos para permitir a recepción centralizada das facturas 
electrónicas e o seu tratamento na Administración xeral da 
Comunidade Autónoma e nas demais entidades adscritas ao 
sistema. Segundo informa o CIXTEC, organismo encargado de 
darlle soporte ao SEF, a día de hoxe o sistema é empregado 
pola totalidade dos organismos autónomos e axencias públi-
cas autonómicas dependentes da Comunidade Autónoma de 
Galicia. Tamén é utilizado por diversas entidades públicas de 
natureza empresarial dependentes da Xunta.

Por último, hai que recordar que a posta en funcionamento 
do Punto Xeral responde ao novo impulso que está a recibir a 
Administración Electrónica en Galicia, no Estado e tamén en 
Europa: a Administración Electrónica, en relación ás propias 



Tomando como 
base o noso xeito 
de comunicarnos 
no senso máis 
amplo do termo 

(non só comunicar conceptos 
senón tamén emocións), a Rede 
Galega Galega de Procesamen-
to da Linguaxe e Recuperación 
de Información (Rede PLIR) está 
a desenvolver unha serie de 
ferramentas que non só captan 
o que dicimos na Rede senón 
tamén como o dicimos. Estas 
tecnoloxías déronse a coñecer 
o venres 6 de novembro no sa-
lón de actos do CiTiUS (Centro 
Singular de Investigación en 
Tecnoloxías da Información). 
No acto participaron integran-
tes da Rede PLIR, composta por 
sete grupos de investigación 
das tres universidades gale-
gas que traballan no eido das 
tecnoloxías da linguaxe; tres da 
Universidade da Coruña, un de 
Santiago e outros tres de Vigo. 

Na cita, os devanditos grupos 
(nos que participan lingüistas 
e expertos en Ciencias da 
Computación) amosaron os 
seus principais avances perante 
empresas e profesionais e 
investigadores potencialmente 
interesados nos seus desenvol-
vementos. A este respecto (ao 
respecto das posíbeis aplica-
cións das ditas tecnoloxías no 
mercado), os membros da Rede 
PLIR fixeron saber que as ferra-
mentas que atesouran capaci-
dade para detectar emocións 
teñen unha gran utilidade para 
avaliar as opinións dos consu-
midores cara a determinados 
produtos ou servizos (a través, 
sobre todo, das mensaxes 
deixadas nas redes sociais). 

Na xuntanza, ademais dos 
integrantes da Rede PLIR, parti-
cipou o investigador de Yahoo! 
Roi Blanco, quen repasou a 
importancia da integración das 
tecnoloxías da lingua no des-
envolvemento de buscadores 
web de última xeración.

Entre os colectivos impulso-
res da PLIR presentes na cita do 
CiTIUS atopábase o  Grupo de 
Compiladores e Linguaxes da 
Universidade de Vigo, liderado 
polo coordinador da Rede, o 
catedrático Manuel Vilares. Un 
dos eidos nos que traballa este 
equipo é o deseño e explota-
ción dos recursos lingüísticos 

As cousas que 
dicimos e como 
as dicimos 

que serven de alicerce ás tecnoloxías da lingua. Segundo fixo saber 
Vilares na xuntanza do CiTIUS, “trátase de empregar o poder expre-
sivo da nosa propia lingua para definir metodoloxías que permitan 
organizar de forma eficiente a avalancha de datos a nosa disposición, 
de maneira que sexa útil sen necesidade de sermos expertos infor-
máticos”. O grupo lembrou na cita que ten desenvolvido tecnoloxías 
básicas nos eidos da análise do léxico, da sintaxe e da semántica. Ta-
mén lembrou que ten traballado con aplicacións prácticas das ditas 
tecnoloxías a diferentes linguas e en “ámbitos tan dispares como as 
enfermidades raras ou a biodiversidade”.

A maiores disto, e indo ao miolo do presentado na cita do venres 9 
de novembro, o equipo recordou que centra unha boa parte do seu 
labor actual no que se coñece como “minería de opinións”, unha liña 
de investigación que se centra en captar a verdadeira natureza dos 
sentimentos dunha persoa en relación a un feito concerto, persoa 
ou circunstancia. E todo a través do que esa mesma persoa conta. 
Segundo apuntou Vilares, “as posibilidades inmediatas desta liña 
son inmensas na acreditación de servizos ao usuario e na toma de 
decisións, tanto por parte de empresas como das administracións”. E 
engadiu: “Se somos capaces de captar informaticamente o sentimen-
to dunha mensaxe, teremos sentado as bases para afrontar un vello 
reto da Intelixencia Artificial, outorgar a capacidade de recoñecer 
emocións a un sistema artificial”. 

Outro dos equipos integrados nesta Rede PLIR e presentes na 
xornada do CiTIUS é o Grupo Lingua e Sociedade da Información 
da Universidade da Coruña, coordinado pola profesora Margarita 
Alonso e formado por expertos en Lingüística, Ciencias da Compu-

A Rede PLIR amosou os seus 
avances no deseño de ferramentas 
que recoñecen emocións

| Rede PLIR | 

tación e Intelixencia Artificial 
que traballan no eido das 
tecnoloxías lingüísticas. Unha 
das súas liñas de investigación 
céntrase “na análise sintáctica”, 
que ten como obxectivo o 
desenvolvemento de técnicas 
que permitan ao computador 
entender cal é a estrutura da 
frase, paso fundamental para 
poder determinar cal é a fun-
ción de cada palabra e poder 
así comprender que é o que se 
quere dicir nun texto. “Trátase”, 
explicou Alonso na cita do Ci-
TIUS, “de ensinar ao ordenador 
a facer algo semellante á aná-
lise sintáctica de oracións que 
se realiza no colexio”. A día de 
hoxe, o equipo que dirixe Mar-
garita Alonso está a afondar na 
posibilidade de crear analizado-
res sintácticos multilingües que 
permitan analizar frases nas 
que se mesturan dous idiomas, 
“como acontece no spanglish”, 
dixeron. 

No que se refire á devandita 
“minería de opinións”, sinalaron 
que se trata dunha liña encami-
ñada a tratar de determinar se 
un texto expresa unha opinión 
e, de ser así, se esa opinión é 
boa ou mala. Ao seu xuízo, “a 
única maneira de poder proce-
sar toda a inxente información 
que aparece hoxe nas redes 
sociais acerca dun produto ou 
un acontecemento é a través 
das ferramentas que nos ofrece 
a minería de opinións”. No  caso 
do grupo da UDC e do seu 
traballo específico, sinalaron, 
“centrámonos nas opinións 
expresadas a través de Twitter, 
tanto en español como en 
inglés, aínda que trataremos de 
facelo tamén en galego axiña”. 
Así, fixeron saber o alcance 
deste nivel de estudo, “é posíbel 
predicir quen é o político me-
llor avaliado polos usuarios de 
redes sociais”. 
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Capturando a realidade 
| CITIC | PRYECTO ToVIAS |

 Cofinanciado por:

Hai uns meses avanzabamos as 
claves dun dos proxectos con 
máis proxección do Centro de 
Investigación TIC (CITIC). Trátase de 
ToVIAS (acrónimo de Topographic 

Visualization, Interaction and Analysis System), 
un proxecto de I+D+i financiado polo Centro 
para o Desenvolvemento Tecnolóxico Industrial 
(CDTI) e fondos FEDER, que trata de xerar o 
coñecemento e as ferramentas precisas para 
traballar con datos topográficos 3D, extraidos 
con escáner láser, e aplicados ao eido da 
enxeñería. O principal obxectivo de ToVIAS é 

crear unha ferramenta na que os datos masivos 
de nubes de puntos se integren no sector da 
enxeñaría, sendo así un alicerce fundamental 
para que os proxectos máis complexos cheguen 
a bo porto. Desta maneira, sinalan fontes do 
CITIC, “poderán ofrecerse servizos máis fiables, 
completos e complexos”, a un custo menor, 
incrementando enormemente a produtividade. 
Estas condicións, engade o centro emprazado 
no Campus de Elviña (A Coruña) “repercutirán 
positivamente en proxectos de enxeñaría 
civil, do sector forestal, do sector da enxeñería 
industrial ou de patrimonio e edificación”.

Dentro dos obxectivos específicos de ToVIAS 
atópanse, entre outros, o de desenvolver unha 
metodoloxía estándar para a “captura da reali-
dade” en proxectos de enxeñaría con tecnoloxía 
LIDAR terrestre e fomentar novas liñas de nego-
cio que aumenten a produtividade e a compe-
titividade no ámbito nacional e internacional. 
Unha misión (a de facer doado o complexo en 

proxectos de enxeñaría) que a día de hoxe está 
moi próxima á realidade, engade o CITIC, que 
lembra que a tecnoloxía que este proxecto apli-
ca comeza a evidenciar a súa materialización 
no ámbito empresarial. Segundo nos conta un 
dos investigadores do proxecto, Omar Álvarez, 
“aínda que non comezou a comercializarse, hai 
unha iniciativa empresarial en fase de madurez 
que emprega a tecnoloxía de ToVIAS no desen-
volvemento da súa actividade”. 

A formación académica tamén manifestou 
o seu interese na innovación que achega este 
proxecto, eixo central dunha tese doutoral en 

fase de desenvolvemento, 
e a súa evolución cara 
a novas aplicacións e 
tecnoloxías ponse de 
manifesto grazas a novas 
liñas de traballo: “Estamos 
a traballar na aplicación 
da visualización de nubes 
de puntos no ámbito da 
realidade aumentada. 
ToVIAS non é un proxecto 
pechado, ofrece moitas 
oportunidades de evolu-
ción”, sinala Omar Álvarez.

ToVIAS é un claro exem-
plo da contribución en termos de eficiencia 
e eficacia que os proxectos de investigación 
desenvolvidos no CITIC teñen sobre produtos 
e servizos de entidades de diversa índole e 
actividade. 

O desenvolvemento de ToVIAS fundaméntase 
na Topografía, no Deseño Asistido por Compu-
tador (CAD), nos Sistemas de Información Xeo-
gráfica (GIS), na Fotogrametría Terrestre e no 
LIDAR. E, como é habitual, detrás dun proxecto 
de tal envergadura atópase un grupo de inves-
tigación do CITIC, neste caso o grupo RNASA, 
acrónimo de Redes de Neuronas Artificiais e 
Sistemas Adaptativos. Juan R. Rabuñal Dopico, 
un dous investigadores principais do grupo, 
encargado do desenvolvemento software de 
ToVIAS, sinala que “unha das principais vantaxes 
competitivas de ToVIAS é a súa capacidade para 
visualizar os datos dunha maneira practicamen-
te instantánea, grazas ao algoritmo novo sobre 
o que se traballa”.  

CITIC, presente no 
Info Day H2020 sobre 
Seguridade, Mobilidade 
e Transporte

O sector do transporte é unha 
oportunidade troncal para o 
desenvolvemento de novas 
utilidades e aplicacións da 
tecnoloxía deste proxecto, sobre 
mapas e sistemas de xeolocali-
zación. En liña con este e outros 
obxectivos estratéxicos, o CITIC 
reforza a súa actividade e cola-
boración en diversos encontros 
nacionais e internacionais, co fin 
de establecer alianzas e sinerxías 
para os proxectos en curso e 
desenvolver novas liñas de 
traballo. A sede do Centro para o 
Desenvolvemento Tecnolóxico e 
Industrial (CDTI) en Madrid aco-
lleu o martes 11 de Novembro 
o Info Day Transporte intelixente, 
ecolóxico e integrado, no que se 
analizaron tanto os resultados 
de convocatorias de H2020 nos 
anos 2014 e 2015 como os plans 
de futuro para os vindeiros anos 
2016 e 2017. En concreto, na xor-
nada aprobouse a convocatoria 
The Port Of The Future, enmarca-
da no Work Packet de Transpor-
te. O CITIC estivo presente neste 
encontro, de gran interese para a 
entidade especialmente en todo 
o relacionado co ámbito smart 
aplicado a contornas portuarias, 
e máis tendo en conta a colabo-
ración empresarial que o CITIC 
está a desenvolver no proxecto 
SMARTPORT da Coruña. Asema-
de, os representantes do centro 
tiveron ocasión de intercambiar 
sinerxías co equipo de a DG Re-
search & Innovation - European 
Commission. 
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O PROXECTO ToVIAS DO CITIC DIRÍXESE 
A SIMPLIFICAR E RENDIBILIZAR 
COMPLEXOS PROXECTOS DE 
ENXEÑARÍA
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O 
proxecto galego 
eHeart, do que 
falamos polo miúdo 
con motivo da súa 
presentación o 

pasado verán, vén de obter un importan-
te recoñecemento ao seu compoñente 
innovador e avanzado e ao firme obxectivo 
dos seus desenvolvedores de tirar proveito 
das TIC para mellorar a calidade de vida da 
cidadanía, máis polo miúdo das persoas 
con doenzas cardiovasculares. A iniciativa 
eHeart, liderada pola firma Conexiona Te-
lecom, con sede na Tecnópole de Ourense, 
vén de gañar o premio ao mellor proxecto 
español de innovación no ámbito das tec-
noloxías de saúde e vida activa, concedido 
pola Asociación de Empresas de Electróni-
ca, Tecnoloxías da Información, Telecomuni-
cacións e Contidos Dixitais (AMETIC).

Como lembraremos, eHeart é un proxec-
to de colaboración público-privada co-
financiado pola Xunta de Galicia no marco 
do programa Conecta-PEME. A devandita 
empresa de Parque Tecnolóxico de Galicia 
(Conexiona) encabeza o consorcio que lle 
dá impulso, unha alianza integrada polas 
firmas Optare, Quobis, Hacce e Tecsoftcom, 
co apoio tecnolóxico do centro tecnolóxico 
Gradiant e o soporte científico da Universi-
dade de Vigo e da Fundación do Complexo 
Hospitalario da Coruña. O seu obxectivo é 
“pór freo a unha das principais causas de 
morte no mundo, as enfermidades cardio-
vasculares”.

En palabras dos responsábeis da Tec-
nópole, o galardón acabado de recibir (o 
Premio Innova eVIA 2015) recoñece “a ca-
pacidade da innovación galega para salvar 
vidas a través das TIC, que se impuxo a un 
amplo número de candidaturas proceden-
tes de toda España”.

Tecnoloxía galega 
de primeira 
Dispositivo non invasivo

A tecnoloxía de eHeart diríxese a reducir a 
incidencia das doenzas cardiovasculares a través 
de recursos avanzados propios que permiten, 
entre outras cousas, detectar de maneira temperá 
e en tempo real a fibrilación auricular (o tipo de 
arritmia máis frecuente no corazón, causa de posí-
beis riscos de ataque cerebral, infartos ou fallos 
cardíacos). A iniciativa baseouse na creación dun-
ha ferramenta sobre un dispositivo non invasivo 
de medición da actividade cardíaca.

Ou sexa, que se trata dunha tecnoloxía que non 
altera os hábitos nin a rutina 
diaria do doente e que, ademais, 
posibilita o seguimento cons-
tante da actividade do seu cora-
zón por parte dos especialistas 
a través dunha plataforma que 
emprega o estándar WebRTC. 
“A novidade de eHeart respecto 
doutros sistemas como os Hol-
ter ou os trebellos implantados”, 
sinalaba hai uns meses o centro 
tecnolóxico Gradiant, “é o uso 
de dispositivos miniaturizados, 
sen fíos e pouco intrusivos”. 
De feito, engaden fontes de 
Gradiant, eHeart é moi doado 
de usar, simple e cómodo para 
o paciente, “á vez que potente, 
rápido e versátil para o especia-
lista”.

O proxecto eHeart foi recoñecido como mellor 
iniciativa estatal en materia TIC-saúde

A tecnoloxía eHeart polo 
miúdo

Grazas ao emprego de dispositi-
vos móbiles e “á súa capacidade de 
procesado”, eHeart fai posíbel detectar 
patróns de fibrilación en tempo real, 
acelerando o proceso de diagnóstico 
e, sobre todo, permitindo salvar vidas, 
actuando axiña ante os primei-
ros sinais de alarma. A tecnoloxía 
desenvolvida en eHeart, explicaron 
o pasado verán os responsábeis do 
seu desenvolvemento, fará que o 
paciente sexa controlado e seguido de 
forma continua e de maneira cómoda, 
“evitando as molestias dos dispositivos 
Holter, e sobre todo, esquivando os 
riscos dos dispositivos implantábeis 
no corpo do paciente, moito máis 
caros”. Ademais, posibilita seguir outro 
tipo de información salientábel, que 
é a actividade física e a frecuencia 
respiratoria. Segundo explicaban 
dende Gradiant, a tecnoloxía prepara 
o escenario axeitado para que usuario 
e médico manteñan sesións de tele-
consulta aumentada, sen necesidade 
de trebellos extra “ou configuracións 
avanzadas e complexas” e mellorando 
de maneira significativa o manexo 
dos datos confidenciais e privados do 
paciente. 


Na fotografía, José Antonio Losas, director de tecnoloxía de Conexiona, recibe o premio de mans de Mª Ánge-
les Ferre, subdirectora xeral de Colaboración Público-Privada no Ministerio de Economía e Competitividade.

| Proxecto eHeart | 
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| Telefónica | 

Telefónica elevou nun 69,6% o bene-
ficio neto e acadou os 4.577 millóns 
de euros nos nove primeiros meses 
do ano, de acordo coas cifras pre-
sentadas o pasado 6 de novembro. 

Ademais, no período xaneiro-setembro manti-
véronse as tendencias de medre das principais 
partidas. Así, os ingresos consolidados do grupo 
increméntanse case o 12% en termos reportados 
e suman 35.337 millóns de euros, mentres que o 
OIBDA medra o 5,7% e sitúase en 11.013 millóns 
de euros, cunha marxe de rendibilidade do 31,2%.

Entre xullo e setembro, o crecemento orgánico 
interanual de ingresos (4,8%), OIBDA (4,8%) e 
fluxo de caixa operativo (6,6%) é significativamen-
te superior ao dos trimestres anteriores grazas ao 
sólido impulso da actividade comercial enfocada 
a clientes e servizos de valor (fibra, TV de pago, 
LTE, dispositivos intelixentes).  
No informe de resultados presentado, o presiden-
te de Telefónica, César Alierta, explicou que “os 
resultados reflicten unha nova aceleración nas 
cifras de crecemento orgánico derivada dunha 
intensificación da actividade comercial principal-
mente en produtos e servizos de alto valor” e fixo 
fincapé no mellor comportamento do negocio en 
España “que volve ao crecemento interanual de 
ingresos tras sete anos de intensa transformación” 
e que “presenta unha mellora xeneralizada da 
actividade comercial en practicamente todos os 
servizos”.

Ventos de cambio
Telefónica España volve á senda do crecemento 
grazas a Movistar Fusión

A telco con mellor 
reputación en España 
e Latinoamérica
Telefónica deu a coñecer 

estes días os datos relativos 
ao estudo de MERCO (Monitor Em-
presarial de Reputación Corporati-
va) sobre a confianza que inspiran 
nos consumidores as empresas e 
servizos con operativade en Ibe-
roamérica, uns datos que lle dan 
un extra de impulso á operadora 
española logo do informe sobre 
os seus números recentes (moi 
positivos) presentado o pasado 
6 de novembro. Na investigación 
de MERCO, máis polo miúdo, 
sinálase que a compañía obtivo 
7.820 puntos “de reputación”, o 
que a sitúa no posto oitavo da 
clasificación, liderada por Coca-
Cola, con 10.000. A listaxe está 
composta por 200 empresas de 26 
sectores de actividade. Entre as 20 
primeiras, amais de Telefónica, só 
aparecen tres firmas estatais máis: 
Santander (posto 12), BBVA (15) e 
Mapfre (19). 

Os ingresos de Telefónica España 
do terceiro trimestre de 2015 volven 
amosar medre interanual por primeira 
vez desde o terceiro trimestre de 
2008, como resultado da estratexia 
de transformación levada a cabo nos 
últimos anos. Así, os ingresos soben 
interanualmente o 0,2% e melloran 
1,3 p.p. secuencial grazas a unha 
oferta “de alto valor” que se apoia nos 
activos diferenciais da compañía, “un 
mercado competitivamente máis ra-
cional e un contexto económico máis 
favorábel con mellora do consumo 
privado”, en palabras da compañía. 
Ademais, a actividade comercial pre-
senta “un comportamento excelente”, 
engadiu, e todo isto “malia a estacio-
nalidade do período e da eliminación 
dos contratos de permanencia en 
Fusión o pasado 1 de agosto”.

Movistar Fusión cun parque de 4 
millóns e 1,5 millóns de liñas móbi-
les adicionais, medra o 14% e o 9% 
interanual respectivamente, tras a 
mellora secuencial da ganancia neta 
(126 mil novos clientes no trimestre 
en contraste cos 16 mil no segundo). 
Movistar Fusión continúa sendo a 
principal panca que impulsa o crece-
mento dos clientes de valor, xa que 
case un 90% das altas do trimestre 
incorpora novos servizos e un 51% 
corresponde a clientes totalmente 
novos en Movistar. Como resultado, o 
28% dos clientes de Movistar Fusión 
conta con fibra ultrarrápida de 100 ou 
300 Mbps e o 58% con televisión de 
pagamento, incluíndo 120 mil clientes 
con televisión vía satélite.

Os accesos comerciantes polo 
miúdo de banda larga suman 5,9 
millóns e medran o 1% interanual 
tras rexistrar unha ganancia neta en 
xullo-setembro de 45 mil accesos 
(-67 mil en abril-xuño). Esta ganancia 
neta é a mellor desde o lanzamento 
de Movistar Fusión e está apoiada no 
éxito de Movistar Fusión+. Pola súa 
banda, os accesos de fibra aceleran o 
seu ritmo de crecemento a pesar da 
estacionalidade do período, cunha 
ganancia neta de 230 mil accesos en 
xullo-setembro e unha planta de dous 
millóns.   



| AMTEGA | 

O 
Goberno galego anunciou 
os días pasados un fortalece-
mento da súa aposta a prol do 
medre da nosa terra no eido 
dixital. Segundo fixo saber 

a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de 
Galicia (AMTEGA), o vindeiro ano incrementarase 
en máis dun 14% o investimento en tecnoloxía, 
destinando 65,5 millóns de euros a desenvolver 
iniciativas das cinco liñas estratéxicas da Axenda 
Dixital 2020, tal e como indicou a directora do 
departamento autonómico, Mar Pereira, durante a 
súa comparecencia no Parlamento para explicar as 
contas da Axencia para 2016. 

A AMTEGA xestionará o vindeiro ano un total 
de 96,4 millóns de euros para executar actuacións 
orientadas “a vertebrar o noso territorio; a avan-
zar nuns servizos públicos accesíbeis, eficientes e 
próximos; a impulsar a transformación dixital de 
sectores tradicionais e apostar polo crecemento 
dun sector tecnolóxico, intensivo en creatividade e 
innovación".

A directora da AMTEGA salientou que o seu 
departamento destinará en 2016 máis do 31% do 

Enerxía TIC

AMTEGA incrementará nun 14% o 
investimento en tecnoloxía para fomentar o 

crecemento dixital de Galicia

seu investimento a continuar coa modernización 
da Administración autonómica e da Administra-
ción xudicial. Investiranse 14,3 millóns de euros en 
desenvolver actuacións contempladas no Plan de 
Goberno e Administración Dixital 2020. Entre elas, 
potenciarase a sede electrónica, que posibilitará a 
tramitación electrónica integral de 200 procede-
mentos; porase a disposición das entidades locais a 
plataforma de interoperabilidade Pasaxe!, na que se 
prevé acadar os 2 millóns de consultas; estenderase 
a dixitalización dos documentos nos rexistros pre-
senciais, que xa se está a pilotar no Rexistro Xeral da 
Xunta e consolidarase o Arquivo Dixital Integrado, 
“unha peza fundamental para unha administración 
verdadeiramente dixital e sen papeis”, explicou 
Pereira.

Estas medidas irán acompañadas doutras actua-
cións de carácter interno, en palabras da titular de 
AMTEGA “necesarias para acadar unha administra-
ción dixital pero tamén máis áxil e eficiente”. Así, 
12.000 postos de traballo empregarán software libre 
e porase en marcha unha nova rede de videoconfe-
rencia corporativa, con mais de 50 novos puntos de 
servizo para reducir desprazamentos entre centros.
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eXustiza
No eido da modernización da Admi-

nistración de Xustiza, o orzamento prevé 
unha dotación de 5 millóns de euros para 
afrontar os retos derivados da implantación 
do novo modelo organizativo xudicial e 
do Expediente Xudicial Electrónico como 
se recolle no Plan Senda 2020, aprobado o 
pasado mes de agosto 
En 2016 estenderase o uso do visor do ex-
pediente xudicial a todos os órganos xudi-
ciais, o 100% das salas de vistas disporán de 
servizo de videoconferencia; impulsaranse 
as comunicacións electrónicas entre os co-
lectivos profesionais e os órganos xudiciais 
ata acadar os 5 millóns a través de Lexnet.

Educación e eBenestar
A AMTEGA destinará 9,3 millóns euros a 

2 ámbitos de enorme repercusión social, 
o afianzamento da educación dixital e a 
modernización dos servizos de benestar. 
No eido educativo, cun investimento de 6,7 
millóns de euros, conseguirase que todos 
os nenos e nenas de Galicia que estuden 
entre 5º de educación primaria e 4º da ESO 
nun centro publico, podan aproveitar os 
beneficios da tecnoloxía. Máis de 100.000 
alumnos de centros públicos se benefi-
ciarán da dixitalización das aulas que no 
marco do Proxecto Abalar.

A iniciativa eDixgal, permitirá a máis de 
7.500 alumnos de 5º e 6º de educación pri-
maria e 1º e 2º de ESO empregar contidos 
dixitais de balde para as familias, e que 
poden empregarse incluso en lugares con 
baixa conectividade.

No eido do benestar en 2016 investi-
ranse 2,5 millóns de euros para avanzar 
na consolidación da Historia Social Única, 
que entrará en funcionamento este ano, 
integrando toda a información da historia 
social do individuo.

para que as empresas cumpran 
coas súas obrigas en materia 
medioambiental coa Xunta de Ga-
licia. Esta plataforma, sinalou Pe-
reira, será accesíbel e integrábel, e 
terá capacidade para evolucionar a 
adaptarse ás necesidades futuras, 
así como (tamén) para interoperar 
nos ámbitos autonómicos autonó-
mico, estatal e europeo. 

Infraestruturas de teleco-
municación e sociedade 
dixital

En 2016 abrirase a primeira con-
vocatoria pública do Plan de Banda Larga 
para incentivar os despregamentos de 
redes de 100Mbps para que no 2020 dispo-
ñan deste servizo todos os núcleos de máis 
de 500 habitantes (o 60% da poboación 
da Comunidade) e o 55% dos polígonos e 
parques empresariais, o que supón case o 
90% da superficie empresarial ocupada en 
Áreas Empresariais de Galicia. 
O Plan de Banda Larga 2020 abrangue ade-
mais medidas para incentivar e promover o 
uso das TIC a través de actuacións novas e 
empregando recursos xa existentes como 
a Rede CeMIT, que en 2016 impartirá preto 
de 45.000 horas de formación, incremen-
tando os seus usuarios ata os 55.000. Po-
rase en marcha o Plan de Inclusión Dixital, 
que define un modelo global e universal 
de inclusión dixital, que permita a calquera 
persoa, independente do nivel dixital no 
que se atope, avanzar, madurar e acceder a 
maiores niveis de coñecemento e uso das 
TIC.

Dixitalización empresarial e 
impulso ao sector TIC

Os investimentos da AMTEGA, lembrou 
Mar Pereira, “tamén teñen como obxec-
tivo contribuír á dixitalización do tecido 
empresarial e ao desenvolvemento do 
sector TIC galego”. Deste xeito, o Centro 
Demostrador TIC realizará no o 2016 máis 
de 100 actividades para facilitar á empresas 
a incorporación das novas tecnoloxías aos 
seus modelos de negocio.

“Avanzarase na consolidación dun hiper-
sector TIC con iniciativas como o Programa 
Transforma TIC, que contará orzamento 
de 1,1 millóns de euros para desenvolver 
actuacións, en colaboración co sector 
empresarial, universidades, centros tecno-
lóxicos, centros de investigación, colexios 
profesionais e o propio sector TIC”, engadiu 
Pereira. 

eTurismo e eCultura
Investiranse 4,5 millóns de euros en 

solucións tecnolóxicas para un sector 
estratéxico para Galicia como é o do 
turismo, “así como en garantir a preserva-
ción e difusión do patrimonio cultural a 
través das novas posibilidades que ofrece 
a tecnoloxía”.

No marco do Plan Smart Turismo en 
2016 porase en marcha da plataforma de 
difusión do Camiño de Santiago, Smart-
Camiño, como instrumento chave na pro-
moción do sector turístico neste ámbito; e 
culminarase o despregamento e posta en 
funcionamento de Wi-Fi na rede pública 
de albergues.

No eido cultural, avanzarse a consolida-
ción do Arquivo Electrónico Patrimonial 
e no deseño do sistema de xestión do 
patrimonio e de catalogación de recursos 
de arquivos, bibliotecas e museos, para a 
facilitar a difusión do patrimonio cultural 
galego, integrado nas redes estatais e 
europeas e orientadas a fomentar a reutili-
zación por parte do sector.

Reforzo dos recursos territo-
riais

En 2016 investiranse 2,5 millóns de eu-
ros para desenvolver sistemas de transpor-
te intelixente e de xestión innovadora dos 
recursos naturais. Consolidarase o Sistema 
de Axuda á Explotación da Mobilidade de 
Galicia para mellorar a xestión e control 
da flota adscrita ao servizo de transporte 
público regular de viaxeiros de Galicia. Ao 
longo de 2016 integraranse na plataforma 
unhas 100 empresas de transporte e máis 
de 1.000 autobuses, para atender a unha 
demanda de 25 millóns de viaxes. 
No eido medioambiental, a Plataforma 
Galega de Información Ambiental, GAIA, 
converterase no punto único de acceso 



Mar Pereira na presentación dos 
obxectivos de AMTEGA
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| Librecon 2015 | 

Apertura: chamamento á revolución tecnolóxica

Ás 9.15 horas do pasado 29 de outubro comezou en Santiago, na Cidade 
da Cultura, a gran xuntanza da tempada do ámbito do software libre em-
presarial, LibreCon 2015, organizada por  AGASOL, ASOLIF e o Clúster TIC 
Galicia. Na inauguración oficial do evento participou, entre outros, Javier 
Aguilera, director do IGAPE, quen sinalou que “está claro que o noso xeito 

de comunicarnos, traballar e socializar está cambiando radicalmente”, ao igual que a 
relación entre quen deseña algo e e quen o consume, entre nós e a nosa contorna, 
entre os obxectos e os seus usuarios. Falou da Internet das Cousas, “a vindeira gran 
revolución tecnolóxica”, e falou do oportuno de que se tivese elixido esta temática 
para artellar boa parte do programa de LibreCon. Ao fío disto, avogou por poñer en 
marcha os esforzos precisos, dende os ámbitos público e privado, para tirar provei-
to “desta oportunidade de ouro” que implica a nova revolución tecnolóxica, a do 
coñecemento universal e os obxectos conectados, unha 
ocasión única para reindustrializarnos.

David Alonso, presidente de ASOLIF, lembrou algunhas 
das moitas vantaxes e potencialidades do software libre e 
as empresas que o representan e o impulsan, un ámbito, 
o da tecnoloxía sen cancelas, que está a demostrar que 
medra máis rápido que calquera outro sector TIC. Fixo 
fincapé, tamén, nas posibilidades que se abren para tirar 
abaixo muros de traballo. En base a isto, avogou por non 
aceptar posíbeis atrancos á innovación aberta, tentativas 
para monopolizar as autoestradas da información que non 
farían máis que prexudicarnos a todas e todos.

Os participantes no Congreso LibreCon de Santiago 
lembraron que o negocio tecnolóxico do futuro pasará 
(si ou si) pola programación aberta

Software libre para 
grandes e pequenos

Mar Pereira, directora da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de 
Galicia (AMTEGA) sinalou no acto de apertura da segunda edición galega de 
LibreCon (e a quinta da súa historia) que “Galicia ten unha ampla e antiga re-
lación co ámbito do software libre”. Ao fío disto, fixo un percorrido por algúns 
dos fitos principais da Administración autonómica no eido da tecnoloxía 
aberta, promocionándoa, apostando pola súa integración en espazos públi-
cos (ensino, administración) e colaborando con asociacións e entidades diver-
sas para dar a coñecer as vantaxes do software libre. “O software libre”, dixo, 
“está integramente presente no proceso de modernización e dixitalización 
educativa de Galicia, co programa Abalar, e tamén abrangue a renovación e 
optimización dos sistemas administrativos e tecnolóxicos da Xunta”. Segundo 
fixo saber, o 85% das empresas galegas emprega programas de código aber-
to, cousa que se complementa, engadiu, “co importante labor de divulgación 
e emprendemento open source que leva a cabo o Centro Demostrador TIC” 
que é o escaparate de boa parte dos nosos desenvolvementos abertos. 

No acto de apertura tamén participou Jorge Duarte, do Concello de Santia-
go, quen recordou “o importante que é o software libre para o Goberno com-
postelán”. Fixo saber que dende o Concello se están a sentar as bases dunha 
migración ao código aberto relativa á integridade dos equipos informáticos 
da administración local. Ademais, informou que o Goberno compostelán que 
representa participa plenamente dos piares que por tradición sosteñen o 
ideario do software libre: apertura, transparencia, colaboración e xenerosida-
de.

Pola súa parte, Xavier Castaño, de AGASOL, presentou os obxectivos xerais 
da asociación e os obxectivos específicos de LibreCon: buscar novas oportu-
nidades de negocio no ámbito do software libre, intercambiar información 
e potencial entre empresas e entidades e asociacións, e tamén, avanzar un 
pouco máis na presenza na nosa terra das tecnoloxías abertas.  

Pola súa banda, Maite Agujetas (Grupo Santan-
der), recordou que para a corporación financeira 
que representa, os termos open source e os 
modelos abertos de tecnoloxía son palabras clave, 
piares do futuro que se aveciña e recursos funda-
mentais para colaborarmos e entrar en conexión 
con conceptos importantes e innovadores xeitos 
de traballar. Sinalou que o Grupo Santander aposta 
dende hai tempo co software libre, pero “tamén é 
certo que estamos comezando”, que “o camiño é 
moi longo”, e que aínda nos quedan moitos camiños 
por descubrir e “moitas cousas por aprender relati-
vas ao código aberto”. 
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Dominig ar Foll, arquitecto software en Intel Open 
Source, interveu en LibreCon 2015 para achegar a 
súa visión sobre a revolución tecnolóxica inminen-
te que se coñece como Internet das Cousas. Ao seu 
xuízo, os obxectos conectados van beneficiar a quen 

agarda cos brazos abertos por esta nova orde de interconexión 
home-contorna... e tamén a quen non a desexa en absoluto. “To-
dos queremos ter programas e recursos actualizados”, sinalou, e 
se hai elementos que nos axuden a ter a punto (por exemplo) o 
mapa de navegación por estradas ou a escoitar a música que nos 
gusta onde hai posibilidades aparentes de escoitala, benvidos 
sexan. O relator recordou que moitas destas vantaxes están en 
situación de risco por unha manchea de puntos febles que cóm-
pre emendar. “Nós como profesionais temos que protexer esta 
tecnoloxía e estes avances”, sinalou, lembrando que a comuni-
dade de usuarios, asociacións e empresas open source, hoxe en 
día, está mellor preparada para facelo.

Cómpre conseguir que haxa moita xente para acadar as mello-
res condicións de seguridade, é pura lóxica, sinalou. Na súa opi-
nión, unha comunidade e unha masa crítica de persoas achegan 
un meirande clima de protección que unha empresa ou unha en-
tidade por separado. “As persoas, todas elas en colectividade, son 
as que van crear unha Internet das Cousas fiábel”, engadiu, ao 

tempo que recordou como está a medrar hoxe en día (moito) a 
cifra de obxectos conectados ás redes, constituíndose finalmente 
un reto a superar que nos vai implicar a todas e todos. 

Dominig ar Foll (Intel) sinalou que o reto da seguridade nos obxectos 
conectados pasa polo open source 

Victor Palau amosa como sería unha Internet das Cousas segura  

Victor Palau Tuson, 
vicepresidente de 
Canonical, fixo saber 
no congreso LibreCon 
2015 que o sistema 

operativo estrela da súa empresa, 
Ubuntu, ten a día de hoxe 25 mi-
llóns de usuarios e segue a subir 
a cifra, constituíndose dende hai 
tempo como unha alternativa fir-
me aos sistemas operativos máis 
estendidos dende antigo, como 
por exemplo o sistema Windows. 
Falou tamén da aposta de Canoni-
cal por achegar ferramentas para 
dispositivos móbiles, unha fronte 
aberta de acción que vai achegar 
nos vindeiros anos cousas moi 
interesantes. Con todo, Palau cen-
trou boa parte do seu relatorio na 
Internet das Cousas e nas cousas 
que está a desenvolver Canonical 
para asegurar un escenario óptimo para 
esta vindeira revolución tecnolóxica 
(obxectos e usuarios conectados).

Ao seu xuízo, a falta de seguridade e 
protección pode comprometer grave-
mente o desenvolvemento da Internet 
das Cousas, e algúns casos concretos de 
sabotaxe nos están dando unha serie de 
claves importantes sobre estes riscos (ao 
fío disto falou do caso concreto automó-
bil con Wi-Fi cuxo sistema de conexión 
foi manipulado por persoas alleas ao 

condutor para controlar o vehículo a dis-
tancia e facer que se saíse da vía). Unha 
das claves do software para mecanismos 
e dispositivos da nova orde tecnolóxica 
sería, apuntou, a sinxeleza. “As cou-
sas deben ser simples”, dixo, “cómpre 
simplificar o complexo para facer máis 
efectiva a seguridade”. Ao mesmo tempo, 
dixo, unha empresa ou entidade soa 
non pode achegar a seguridade precisa, 
optimizada, para a vindeira revolución 
tecnolóxica. Na súa opinión, o software 
libre vai xogar un papel moi importante 

nesta evolución TIC, non só pola calidade 
que amosan hoxe en día moitos dos seus 
produtos, senón polas metodoloxías de 
traballo que impón: metodoloxías cola-
borativas que serán básicas para dar coa 
resposta axeitada.

Tuson recordou que hai enormes vul-
nerabilidades nos dispositivos móbiles 
por onde estes poden ser atacados. O 
que funcionaba hai cinco meses con 
recursos como Android, “hoxe en día xa 
non se pode amañar”, de aí que haxa 
cambios frenéticos nas actualizacións de 
seguridade da ferramenta. Pola contra, 
explicou, “queremos que Canonical ache-
gue a través de Snappy Ubuntu Core a 
seguridade e a defensa contra os ataques 
que moitos usuarios están a demandar, e 
dende logo demandarán nun futuro máis 
ben próximo”. Segundo fixo saber, Sna-
ppy Ubuntu Core é unha edición especial 
de Ubuntu Core (versión minimalista 
de Ubuntu) que representa a aposta de 
Canonical pola nube. A idea é facilitar ao 
máximo a contorna de produción e facer 
que Ubuntu traballe en varios equipos 
sen que a instalación de algún software 
inflúa negativamente no resto e acabe 
por estragarse todo o conxunto (ademais 
Ubuntu Core e o seu sistema de actuali-
zacións reducen de xeito considerábel o 
almacenamento de servidores de Cano-
nical, aumentando a seguridade).
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Roberto Zompi, un dos grandes expertos na aplicación 
do software para o desenvolvemento de coches inteli-
xentes e conectados, falou en LibreCon do gran reto da 
industria TIC con respecto ao sector do motor: acompa-
sar o seu ritmo de desenvolvemento (funcionalidades, 

aplicacións, electrónica) ao ritmo adoptado en materia de inno-
vación pola industria do automóbil. En parte para isto, explicou, 
púxose en marcha a alianza mundial GENIVI, da que Zompi é 
vicepresidente. Dela desvelou múltiples detalles, animando aos 
presentes no congreso a adherirse á comunidade, e máis tendo 
en conta “o carácter referencial de GENIVI na estandarización de 
recursos de fontes abertas no ámbito do motor”.   

Dende o principio, dixo, ten que quedar claro que non todo 
pode estandarizarse, ou sexa, estabilizarse en fonte aberta ao 
servizo da comunidade. Porén, si que hai unha boa parte de 
elementos con potencial de ser e presentarse como open source. 
Segundo fixo saber o relator, determinar cales son susceptíbeis 
de seren estandarizados para poñelos logo a disposición da 
colectividade é outro dos cometidos de GENIVI, unha alianza de 
organizacións e entidades que contribúen con achegas abertas 
para completar e abastecer a cadea de valor dos fabricantes de 
automóbiles en materia electrónica. 

En GENIVI, dixo, participan grandes e pequenas empresas, 
cada unha contribuíndo con partes de maior ou menor enver-
gadura, pero todas elas importantes (todos son elos da mesma 
cadea), cubrindo no seu conxunto e nas súas partes todas as 
normas regulamentarias e requirimentos da Unión Europea (non 
todo é seguro ou rendíbel, segundo a UE). Na plataforma hai 
múltiples pólas e ámbitos de traballo: dende grupos de expertos 
en media e gráficos a grupos específicos de conectividade, net-
working, aplicacións, toma de decisións, mercadotecnia, etc. 

Amais do devandito, Zompi levou aos presentes a un perco-
rrido exhaustivo pola arquitectura de GENIVI, unha estrutura 
complexa que define o alicerce de cumprimento normativo. 
Lembrou que non todos os recursos que a organización pon ao 
alcance da man da industria e consumidores o mesmo nivel de 
estandarización. Ao respecto disto, unha boa parte do traballo 
de GENIVI diríxese a determinar cales elementos cumpren cun 
mínimo de esixencias para dispoñibilizarse en open source. “Can-
do se guinda un novo compoñente ao mercado”, dixo, “debemos 

enxergar se ese compoñente é susceptíbel de ser acubillado 
na nosa arquitectura, porque está claro que non todo o que se 
subministra cumpre con determinados requirimentos e esta 
vertente non empregábel debe rexeitarse”. Zompi sinalou que se 
ben non teñen resposta dende a alianza para o emprego de pro-
gramas de fonte pechada, si que é certo que existe a capacidade 
dentro da organización para achegar alternativas. Sobre a base 
do que si que pode resultar útil, GENIVI adícase tamén a certificar 
elementos e avalalos, dixo. “Con isto”, explicou, “abrimos a porta 
a compañías e entidades que se ben non forman parte da nosa 
alianza, pasan a formar parte colaboradoras”.     

Roberto Zompi é xerente de Enxeñaría Avanzada na multi-
nacional de compoñentes e sistemas de alta tecnoloxía para o 
automóbil Magneti Marelli, pertencente ao Grupo Fiat Chrysler, 
histórico propietario de marcas do prestixio de Ferrari, Lan-
cia, Alfa Romeo e Maserati. É tamén vicepresidente de GENIVI 
Alliance, un consorcio que promove a aplicación de software de 
código aberto no eido do motor. 

Roberto Zompi animounos a sumar forzas na alianza GENIVI

Microsoft recorda en Santiago que a súa aposta a prol do open source é firme

Microsoft, unha multinacional 
que nos últimos tempos 
está a amosar un cambio 
de rumbo importante cara 
a tecnoloxía aberta e cola-

borativa, estivo representada en LibreCon 
por José Ángel Fernández, técnico da com-
pañía e experto no ámbito da Internet das 
Cousas. Precisamente de obxectos conec-
tados e de solucións Microsoft para eles e 
os seus usuarios é do que falou o relator, 
quen lembrou até que punto a multinacio-
nal de Redmond está hoxe en día involu-
crada coas organizacións que desenvolven 
protocolos estándar para a comunicación 
e transmisión dos datos no ámbito da 
Internet das Cousas (IoT), organizacións 
open source, dixo, que teñen solucións 

axeitadas e cousas coas que é importante 
cooperar. Entre outros motivos, para non 
duplicar esforzos e para achegar produtos 
(por provir de colaboracións especialmen-
te amplas) mellor acabados, explicou. A 
estratexia actual de Microsoft, sinalou, 
“pasa pola colaboración”.

A súa intervención xirou en boa medida 
arredor de Windows Azure, a solución na 
nube de Microsoft, na súa vertente de dar 
servizo ás contornas IoT. Falou tamén de 
ConnectTheDots, produto open source da 
compañía de Windows, moi acaido para 
a revolución tecnolóxico-dixital na que 
estamos mergullados e cuxa principal 
característica é que axuda a empregar os 
nosos dispositivos, sexan do tipo que se-
xan, para dar soporte e forma a solucións 

estábeis para a Internet das Cousas. 
Segundo fixo saber José Ángel Fernán-

dez nun plano máis xenérico e menos 
técnico, “a tecnoloxía e o futuro” e quen 
non pense nela para a súa industria, “vaino 
ter complicado”. Microsoft aposta por iso, 
dixo, “por levar os negocios ao futuro e por 
poñer á súa disposición unha nube aber-
ta”. Sinalou tamén, para visualizar a dimen-
sión que a tecnoloxía sen cancelas está a 
adquirir na súa compañía, que da gama de 
servizos que se poden executar en Azure, 
unha gran maioría son ferramentas e apli-
cacións libres. O relator lembrou tamén 
que a empresa está a buscar a día de hoxe 
centos de enxeñeiros e desenvolvedores 
open source para engrosar as súas fileiras 
de profesionais.



Roberto Brenlla e Roberto Zompi nas sesións do segunda día de LibreCon
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O Centro de Supercomputación 
de Galicia (CESGA) amosou no 
congreso LibreCon 2015 os froitos 
acadados polo proxecto RuralS-
choolCloud (rsc-project.eu), un 

programa coordinado polo CESGA que contou 
coa participación da Universidade de Santiago 
e que serviu de ampliación á iniciativa comeza-
da en 2010 polo dito centro coa súa premiada 
iniciativa de investigación Rural Schools & 
Cloud Computing. A investigadora María José 
Malmierca foi a encargada de dar a coñecer os 
devanditos logros. 

A relatora fixo un percorrido polas orixes, o 
desenvolvemento e o estado actual do proxecto. 
Comezou lembrando aos presentes unha das 
grandes características da nosa terra dende 
un punto de vista demográfico: temos unha 
poboación moi espallada e, malia a importancia 
crecente das cidades e vilas grandes, é certo que 
o rural aínda pesa moito e que neste ámbito 
viven moitas nenos e nenos que precisan ter 
as mesmas oportunidades formativas e tecno-
lóxicas cós demais. Esta foi a base orixinaria da 
iniciativa: loitar contra as eivas comunicativas, 
tecnolóxicas ou de ensino que puideran frear o 
desenvolvemento da ensinanza nestas áreas e 
engadir aínda máis distancia na chamada fenda 
dixital urbano-rural. As “armas” empregadas 
nestas loita foron, entre outras, a computación 
na nube e as tecnoloxías avanzadas de comuni-
cación (por exemplo a videoconferencia), todo 
concibido dunha maneira aberta e sen cancelas 
(open source), prontas para ser adoptadas e apro-
veitadas noutras contornas semellantes. 

Segundo fixo saber Malmierca, “hai moitas 
zonas en Europa con características parecidas ás 
nosas, con pouca poboación e poucos alumnos, 
con menor calidade nos accesos ás comunica-
cións con respecto aos espazos urbanos e cun 

profesorado en moitas ocasións escasamente 
estábel”. Para emendar e contrarrestrar todo isto 
xurdiron, dixo, a Rede de Escolas na Nube e (máis 
tarde e a nivel europeo) o proxecto RuralSchool-
Cloud. “A nosa intención”, engadiu, “era conseguir 
que as escolas unitarias da nosa terra puideran 
facer moitas máis cousas cás que poden facer 
cos recursos cos que adoito contaban”. E enga-
diu: “No CESGA quixemos que a tecnoloxía que 
xa estaba creada, a relativa á computación na 
nube, servira para axudar ás nosas escolas do 
rural, integradas no que se coñece como CRAs”. 

Segundo informou, coa nube ponse en 
xogo para estas escolas unha posibili-
dade firme de colaboraren e xuntaren. 
Con todo, sinalou, no comezo descu-
bríronse unha serie de problemas e 
complexidades, por exemplo as relativas 
á formación do profesorado (formación 
de todo tipo, dixo, que ía dende o nivel 
avanzado até unha introdución nula no 
ámbito das TIC). “A isto cómpre enga-
dir a presenza de virus informáticos e 
hardware e software escasamente axei-
tado para o que queríamos habilitar”, 
dixo, engadindo que dende o comezo 
quedou claro que había que achegar 
ferramentas abertas. “A Rede de Escolas 
na Nube, que segue en activo en dúas 
ducias de centros do noso rural agru-
pados en 4 CRAs, é o resultado de todo 
isto”, explicou.

A continuación, Malmierca abordou 
a vertente europea da iniciativa. Esta 
versión máis ampla da mesma foi o 
resultado de sumar as experiencias 
do CESGA, a USC e a empresa Balidea 
(que colaborou de maneira altruísta, 

activamente, nas Escolas na Nube) con outras 
experiencias  análogas desenvolvidas noutras 
contornas xeográficas. Este é o xermolo de 
RuralSchoolCloud, que está en activo dende 
hai dous anos e que xunta os esforzos dun 
total de sete países europeos, algúns deles 
cunhas características moi semellantes ao noso. 
Malmierca tamén salientou que ao abeiro deste 
proxecto tirouse proveito de recursos abertos 
de gran potencial, como por exemplo 
OpenMeetings (ferramenta para facer 
posíbel videoconferencias), Apache ou 
OpenNebula (xestión na nube).

A relatora rematou a súa intervención 
lembrando aos presentes a publicación 
dun manual, da man do CESGA, que 
resume e compendia a iniciativa RuralS-
choolCloud. Trátase do libro Aprender 
e ensinar na nube. Computación na 
nube para colaborar na escola rural. A 
obra, lanzada en cinco linguas (galego, 
castelán, inglés, grego e italiano) e en 
cuxo deseño traballamos arreo dende 
o Grupo Código Cero Comunicación, 
foi editada por Malmierca a xeito de re-
sume e guía visíbel e consuntábel para 
profesionais das TIC e das educación. 

No marco do evento 
LibreCon 2015 fíxose 
acto de entrega dos 
Premios Clúster TIC 
Galicia. 
Esta iniciativa bus-
ca destacar ante a 
sociedade o labor das 
empresas, profesio-
nais e entidades que 
deseñan, programan 
desenvolven, implan-
tan e usan produtos ou 
servizos galegos que 
teñen a innovación e o 
uso das TIC como razón 
de ser.

Na categoría de 
Innovación a empresa 
coruñesa Avansig foi 
a que veu recoñeci-
da o seu traballo; na 
categoría de Interna-
cionalización destacou 
Quobis, empresa 
do Porriño que fai 
grandes esforzos para 
abrirse a mercados 
exteriores; a coruñe-
sa Altia Consultores 
veu recoñecido o seu 
Liderado TIC; Brooke-
sia foi a compañía de 
San Cibrao das Viñas 
que destacou como 
Startup; e finalmente a 
categoría de Software 
Libre foi conquistada 
pola coruñesa Igalia. 

Malmierca (CESGA) lembra en LibreCon que a fenda dixital do 
rural pode combaterse coa nube

O Clúster TIC 
destaca o labor 
de 5 empresas 
galegas nos 
seus premios
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Carlos Ballesteros, subdirector de Código Cero, e a 
investigadora María José Malmierca



20 |

| Deputación de Ourense | 

Número 147

A 
Deputación de Ourense 
está a levar a cabo 
unha intensa activi-
dade en materia de 
achegar ante o mundo 

as súas experiencias en innovación e, ao 
mesmo tempo, extraer ideas de valor das 
iniciativas doutros organismos e entidades 
internacionais. Esta vontade de traballo sen 
fronteiras arredor do coñecemento ma-
terialízase, tamén, no establecemento de 
alianzas dirixidas a impulsar cuestións como 
a Administración Electrónica, a transparencia 
ou as prácticas de bo goberno. Sen ir máis 
lonxe, o organismo provincial galego formali-
zou os días pasados un pacto territorial con 
Curitiba (Brasil) para levar a cabo iniciativas 
internacionais nos devanditos ámbitos de 
traballo. Ademais, a Deputación de Ourense 
vén de establecer unha alianza co Estado 
brasileiro de Paraná para desenvolver accións 
conxuntas a prol do turismo termal. Froito 
de iniciativas coma as devanditas e doutros 
proxectos postos en marcha previamente, 
a provincia de Ourense foi cualificada no 
Seminario Internacional de Boas Prácticas 
na Gobernança celebrado en Curitiba como 
un exemplo de territorio innovador pola súa 
xestión. 

Ourense, 
exemplo 
internacional 
de territorio 
innovador

tantes das dúas administracións, xuntanzas 
nas que a Rexión Metropolitana de Curitiba 
propuxo a posibilidade de asinar un protoco-
lo de colaboración dado o interese amosado 
por esta institución polas innovacións postas 
en marcha na Deputación de Ourense. Máis 
polo miúdo, innovacións en materia de trans-
parencia, participación cidadá, planificación 
e plans de mandato. 

A maiores, a administración de Curiti-
ba amosou interese nas metodoloxías de 
xestión e traballo postas en marcha polo 
Goberno provincial de Ourense no eido da 
aprobación de orzamentos. A este conxun-

A Deputación sela en Brasil iniciativas 
de colaboración no eido do 
coñecemento

Polo que respecta á alianza formalizada 
coa administración da cidade de Curitiba e a 
súa área metropolitana, diríxese como dixe-
mos a cooperaren no desenvolvemento de 
programas e proxectos enmarcados no ámbi-
to da participación cidadá e goberno aberto. 
O acordo foi dado a coñecer os días pasados 
durante a estadía en Brasil do presidente da 
Deputación de Ourense, Manuel Baltar, que 
oficializou a alianza xunto co coordinador da 
Rexión Metropolitana de Curitiba, Carlos do 
Rego Almeida. O pacto, fixeron saber, xorde 
como consecuencia dunha serie de xuntan-
zas mantidas previamente entre os represen-


Manuel Baltar e Carlos do Rego Almeida



Número 147 | 21

to de innovacións cómpre sumar a Carta 
de Servizos da Deputación, en palabras do 
organismo que preside Manuel Baltar “a guía 
máis completa dun goberno provincial en 
España, que pon a disposición de cidadáns 
e concellos a oferta de servizos públicos do 
ente provincial ourensán, e que ten como 
obxectivo responder ás necesidades dos ci-
dadáns e dos concellos con eficacia, rapidez 
e innovación ofrecendo 40 servizos para os 
concellos e 55 para os cidadáns”.

Acordo co Estado de Paraná
A maiores do devandito, a provincia de 

Ourense e o Estado de Paraná (Brasil) fixeron 
público que desenvolverán accións conxun-
tas para potenciar o termalismo e o turismo 
termal de ámbolos dous territorios. Así o 
acordaron o presidente da Deputación de 
Ourense, Manuel Baltar, e Cira Borghetti, 
gobernadora en exercicio deste estado bra-
sileiro. Baltar e Borghetti fixeron saber, entre 
outras cousas, que hai un interese por parte 
da administración de Paraná para dar acollida 
en 2018 á feira de turismo e saúde termal Ter-
matalia, que cada dous anos se celebra fóra 
de Ourense, nun país destacado no ámbito 
termal. A maiores do encontro con Borghetti, 
a estadía en Paraná do presidente da Deputa-
ción de Ourense, Manuel Baltar, complemen-
touse cunha reunión co secretario de Estado 
de Desenvolvemento Urbano, Carlos Masa, 
con quen avaliou en detalle as potencialida-
des e singularidades da provincia galega e do 
Estado de Paraná, destacando o presidente 
da Deputación a fortaleza que supón para 
a provincia “ser o territorio do mundo con 
maior riqueza termal”. Mentres, Carlos Masa 
falou de “establecer liñas de cooperación nos 
moitos ámbitos da innovación que desen-
volve o Estado de Paraná e sinaladamente a 
Cidade de Curitiba, considerada como unha 
das cinco mellores cidades para investir de 
América Latina”. Masa lembrou que Curitiba, 
“referente de innovación e desenvolvemen-
to”, ten preto de dous millóns de habitantes e 
o seu PIB é o terceiro a nivel nacional.

Seminario Internacional de 
Governança Metropolitana

En Curitiba, precisamente, celebrouse o 
Seminario Internacional de Governança Me-
tropolitana, no que tivo ocasión de participar 
o presidente da Deputación de Ourense e no 
que, como dixemos, emprazouse  á provincia 
galega (xunto con Bos Aires e Toronto) entre 
os territorios hoxe en día referenciais no 
ámbito da innovación na xestión (administra-
ción, economía, desenvolvemento sustentá-
bel, transparencia e servizos). 

O presidente da Deputación de Ourense, 
Manuel Baltar, foi convidado a presentar o 
seu modelo de xestión para a provincia de 
Ourense (o único relatorio vencellado a un 
territorio europeo), baseado nos plans de 

estratexia operativa Ourense 92 e Plan 15-19 
que o Goberno provincial desenvolve no 
ámbito da innovación e da xestión pública. 
Baltar amosou liñas de traballo como o posi-
cionamento internacional da marca Ourense, 
a promoción das singularidades da provincia, 
o seu modelo de xestión pública baseado 
“en iniciativas innovadoras e participativas” 
ou os esforzos postos ao servizo da relación 
administración-cidadán e da cooperación 
público-privada. Tamén fixo fincapé “na 
transparencia como liña institucional básica”.

Como inicio do acto, e froito das conversas 
mantidas por Manuel Baltar con represen-
tantes do Goberno de Brasil e do Estado 
de Paraná, o presidente da Deputación de 
Ourense, o ministro das Cidades de Brasil,  
Gilberto Kassab, e a gobernadora de Paraná, 
Cida Borghetti, asinaron un convenio de 
colaboración que  posibilitará a cooperación 
entre a Deputación de Ourense e o Goberno 
de Paraná nos ámbitos do coñecemento a 
transferencia tecnolóxica, as boas prácticas 
na xestión pública e o intercambio de docen-
tes e investigadores.

Polo que respecta ao relatorio do presi-
dente da Deputación no Seminario, Baltar 
expuxo o modelo de xestión que aplica na 
provincia de Ourense, “unha iniciativa que, 
ademais, forma parte dunha estratexia de 
posicionamento de Ourense no ámbito 
nacional e internacional, e que pivota sobre 
os plans Ourense 92 e Ourense 15-19, este úl-
timo que rexe a institución para os vindeiros 
catro años”.

Ao longo destas xornadas, Baltar e os 
relatores internacionais así como as autorida-
des institucionais debateron sobre gober-
no e financiamento dos territorios, e dos 
instrumentos de desenvolvemento rexional 
integrado e boas prácticas internacionais 
en xestión do territorio. Baltar explicou que 
“o exemplo que pode dar a Deputación é 
importante porque ten liderado cuestións no 
ámbito da transparencia e propostas como a 
elección directa, realizando a primeira cam-
paña electoral provincial a presidente". 


Manuel Baltar con Cira Borghetti, no Salón de 
Honra do Pazo Presidencial do Estado de Paraná

A gobernadora de Paraná, 
Cira Borghetti, amosoulle 
ao presidente da Deputa-
ción de Ourense, Manuel 
Baltar, o interese por acoller 
neste estado brasileiro a 
edición de Termatalia 2018



A 
entidade financeira 
galega Abanca e a 
Deputación da Coruña 
presentaron o pasado 
9 de novembro unha 

aplicación para dispositivos destinada 
a permitir o pago de impostos locais a 
través do noso aparello móbil. A ferra-
menta foi dada a coñecer nun contexto 
máis amplo: o contexto da formaliza-
ción do acordo para a nova andaina do 
Plan Activamos, unha iniciativa conxun-
ta a través da cal Abanca destinará 87 
millóns de euros a financiar proxectos 
de pulo económico e social na pro-
vincia (segundo fixeron saber as dúas 
entidades, “cun incremento do 20% con 
respecto á edición do pasado”). No acto 
de sinatura participaron o deputado de 
Economía Antonio Leira, e o director de 
Banca Institucional de Abanca, Santiago 
Novoa. 

Segundo fixeron saber o organismo 
provincial e a entidade financeira, a 
nova aplicación que a Abanca vén 
de deseñar xa está dispoñíbel tanto 
para dispositivos con Android como 
para aparellos con iOS, co nome de 
“Deputación da Coruña”. Esta iniciativa, 
explicouse, “busca facer máis doado 
e accesíbel o pago dos impostos aos 
cidadáns co emprego das novas tecno-
loxías, poñendo para iso á súa disposi-
ción canles cunha operatividade de 24 
horas ao día os sete días da semana”. 

A aplicación, máis polo miúdo, 
permite o pago de taxas locais de xeito 
“rápido e sinxelo” e en “dous cómo-
dos pasos”. Primeiro elíxese como se 
introducen os datos do recibo (facendo 
unha foto coa cámara do móbil ao códi-
go de barras, introducindo os números 
do código de barras ou escribindo os 
datos do recibo) e, despois, hai que 
teclear os datos do cartón de crédito 
para efectuar o pago. Co obxectivo de 
axilizar a introdución de datos, tanto da 
tarxeta como do recibo, a ferramenta 
permite engadilos facéndolles unha 
foto coa cámara do móbil. A aplica-
ción conta, ademais, cun asistente 
que axuda ao usuario a formalizar o 
pago de recibos guiándoo en todo o 
proceso. Este tipo de pago a través da 
ferramenta é de balde, “sen ningún tipo 
de comisión”. O seu deseño insírese 
ao abeiro da estratexia de Abanca de 
facilitar o desenvolvemento tecnolóxico 
no seu ámbito de actuación para poder 
“ofrecer un servizo omnicanle, innova-
dor e con altos niveis de calidade”.  

Operatividade 
as 24 horas 

Novo espazo en liña de comunicación 
Amais da aplicación para o pago de impostos, Abanca presentou este 

mes de novembro unha web de seu adicada a dar conta das infor-
macións xurdidas da entidade financeira. Trátase da súa nova sala de 

comunicación (comunciación.abanca.
com), dispoñíbel dende o día 10 na 
páxina de Abanca con “toda a infor-
mación xerada dende o nacemento 
do banco en 2014”. Neste sitio, sinala 
a entidade financeira galega, as novas 
son “as principais protagonistas” e 
están ordenadas cronoloxicamente e 
segundo a súa relevancia. Segundo 
informan fontes do banco, houbo un 
esforzo especia para acadar “que a 
navegación fose sinxela e intuitiva”, e 
para que o contido resultase relevante 
e ben artellado. 

Ademais, engade Abanca, “puxemos 
o acento nos recursos audiovisuais 
cunha hemeroteca que aglutina 
vídeos, imaxes, audios e outros docu-
mentos”. Salientar tamén que a páxina 

faia gala dun deseño Mobile First que fai posíbel a navegación dende 
calquera dispositivo (computador, tableta ou dispositivo intelixente) con 
total comodidade, ao que cómpre engadir a incorporación de recursos 
en alta resolución e multiformato. Tamén se incorporou, entre outras 
cousas, un buscador para accedermos á información específica por da-
tas, termos ou etiquetas. No que respecta á vertente 2.0, a nova páxina 
atesoura time line no perfil de seu en Twitter, @somosABANCA. 

Abanca e a Deputación da Coruña achegan unha 
app para permitir o pago de impostos locais co 
móbil

| Abanca e Deputación da Coruña | 
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| Fundación TIC de Lugo | 

A Fundación TIC de Lugo abre a tempada 
de visitas para os centros de ensino

A  
Fundación TIC (Depu-
tación de Lugo) vén 
de abrir oficialmente 
a cuarta tempada de 
visitas divulgativas ás 

súas instalacións. Estas visitas teñen por 
finalidade achegar as vantaxes e usos 
das novas tecnoloxías ao alumnado de 
Primaria e Secundaria, ademais de amo-
sar aos escolares en que consiste o labor 
desenvolvido pola Fundación. Por outra 
banda, nas sesións de acollida tamén se 
lles informa dos estudos que importante 
a Escola de Imaxe e Son, en palabras da 
Deputación “o único centro público na 
provincia de ensino superior do eido 
audiovisual”. O primeiro grupo que parti-
cipou nestas xornadas de portas abertas 
foi o CPEI Doutor López Suárez, de Escai-
rón (O Saviñao). Acudiron 38 alumnos de 
primeiro e terceiro da ESO, acompañados 
de tres profesores do centro. 

Tecnoloxía 
que se ve 

Segundo informa o organismo provin-
cial, as alumnas e alumnos tiveron a 
oportunidade de percorrer as insta-
lacións da Fundación TIC e presentar, 
tamén, o primeiro boletín informativo 
audiovisual (Ticodiario) da tempada, 
con información sobre os concellos dos 
centros participantes nas visitas. Nun 
plano máis xeral, os escolares puideron 
dar conta do labor cotián dun estu-
do de televisión (produción, edición, 
realización e postprodución de pezas 
audiovisuais) e recibiron información 
sobre as especialidades de Realización e 
Produción que imparte a EIS.

Lembrar que durante o curso 2014-
2015 preto de 1.400 alumnos centros 
de Primaria e Secundaria da provincia, 
divididos en 53 grupos, participaron 
nas visitas didácticas ás instalacións da 
Fundación. Dende que comezaron os 
Ticodiarios, en febreiro de 2013, houbo 
un total de 103 visitas. Os centros inte-
resados en participar na nova tempada, 
poden apuntarse chamando ao número 
de teléfono 982 206 225. 

Estrea da webserie Pink

A sede da Deputación de Lugo 
acolleu en novembro a estrea 

da webserie Pink producida polos 
estudos Gato Final. No acto, aberto ao 
público, participou a equipa da rodaxe, 
o alumnado e o profesorado da Escola 
de Imaxe e Son de Lugo (EIS) e mailo 
patrón da Fundación TIC e deputado 
de Promoción Economía e Social do 
devandito organismo provincial, 
Álvaro Santos Ramos. Na estrea, 
Santos Ramos aproveitou para gabar 
o importante traballo desenvolvido 
polos responsábeis de Gato Final e para 
salientar o apoio da Fundación TIC aos 
proxectos que, coma no caso de Pink, 
abrollan do talento dos estudantes 
da EIS. Ao fío disto, lembrou que os 
creadores da webserie contaron coa 
asistencia técnica e o asesoramento da 
Fundación TIC.

O deputado recordou tamén que “o 
principal obxectivo da Fundación é a 
inserción laboral dos nosos alumnos, 
e as miniseries para Internet son un 
formato idóneo para os que comezan 
profesionalmente no audiovisual”. 

Pink, como lembraremos, é unha 
webserie que mestura terror e acción 
coa comedia, achegando “unha 
visión ben particular do que sería 
a apocalipse”, e subministrando un 
punto de vista crítico, humorístico 
e retranqueiro sobre os tópicos que 
adoitan acompañar a este xénero na 
pantalla grande e máis nas series. A 
webserie consta de tres capítulos cunha 
duración total duns 20minutos, que se 
rodaron o pasado verán en diferentes 
localizacións en Lugo. Gato Final 
pretende rematar o resto da tempada 
con financiamento local ou a través do 
crowdfounding. 
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A propósito da 
innovación galega
As nosas empresas e grupos de investigación seguen a inzar o panorama 
tecnolóxico de ferramentas que reforzan a nosa calidade de vida

 A importancia de comunicarse para transmitir o noso estado, algún desexo ou 
necesidade de axuda é algo no que ninguén repara pois case todas as persoas 

son quen de levalo a cabo. O xeito máis común de comunicarnos é a comunicación 
verbal, que se pode manifestar de dúas maneiras: oral (mediante signos orais e pala-
bras faladas) ou escrita (mediante a representación gráfica de signos). O caso que nos 
ocupa é pensar naqueloutras persoas que non son quen de acadar esta comunica-
ción verbal, como se comunican elas? Pois na actualidade, para as persoas sen comu-
nicación verbal (que non poden falar, ler ou escribir) a comunicación con sistemas de 
mensaxería instantánea como o Whatsapp ou o Telegram non é posíbel. Precisan dun 
sistema de comunicación que permita o emprego de pictogramas no lugar de texto e 
nisto é no que se basea a aplicación para dispositivos Android PictoTalk, desevolvida 
por Accegal.

Trátase dun proxecto de colaboración entre profesorado de centros públicos e o Grupo de Tecnoloxías da Información (GTI) da Escola de 
Enxeñaría de Telecomunicación para a elaboración de solucións de accesibilidade baseadas en dispositivos móbiles.

O enxeñeiro Sergio Álvarez traballou durante un ano no deseño desta aplicación até convertela no seu proxecto fin de carreira da man do 
profesor Enrique Costa e a mestra e pedagoga Fátima García. Dende o mes de xullo, que comezou a estar dispoñíbel na páxina de Accegal e 
en GooglePlay, a app ten xa máis de 600 usuarios. Trátase dunha aplicación de mensaxería instantánea para usuarios sen lectoescritura aos 
que lles permite a comunicación a través de pictogramas que representan esquematicamente un símbolo, obxecto real ou figura. PictoTalk é 
un sistema de mensaxería que, empregando Internet, permite a comunicación a distancia. A aplicación é altamente configurábel e permite a 
cada usuario contar cunha selección de pictos adaptada ás súas necesidades, que se poden descargar e aos que se poden unir fotografías de 
obxectos reais que axuden á comunicación. A app está dispoñíbel en español, inglés, alemán, francés e italiano. 

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

 A Gran Evasión, o terceiro episodio da saga AR-K (desenvolvida polo estu-
dio galego Gato Salvaje), situouse na cabeza da clasificación dos mellores 

videoxogos españois de 2015. Máis polo miúdo e segundo nos contan dende o 
estudio da Coruña, A Gran Evasión é a aventura gráfica do ámbito estatal mellor 
valorada deste ano 2015. Isto extráese das opinións vertidas en páxinas especia-
lizadas no sector, como por exemplo Devuego ou Metacritic. O xogo en cuestión, 
como lembraremos, foi lanzado en xullo contando para o seu desenvolvemento 
co apoio da Xunta a través da sociedade xestora XesGalicia. 

A GRAN EVASIÓN, VALORADA COMO UNHA DAS MELLORES AVENTURAS DO ANO 

UNHA APP PARA PERSOAS CON 
DIFICULTADES DE COMUNICACIÓN

Polo que respecta ás valoracións envorcadas na web 
de Metacritic, que recompila comentarios dos principais 
medios especializados en videoxogos do mundo, ARK-A 
Gran Evasión conta cunha nota media de 78 puntos sobre 
100, “máis que ningún outro título desenvolvido no ám-
bito estatal durante o ano pasado”, sinalan os integrantes 
dos estudios coruñeses, que engaden que “o mesmo 
acontece coa base de datos de Devuego”, portal especia-
lizado nos videoxogos españois, onde a aventura gráfica 
galega ten unha nota media de 80 sobre 100, sendo a 
mellor valorada de 2015. 

Segundo fan saber dende Gato Salvaje, a devandita 
relación de éxitos vai ter continuidade en datas vindei-
ras. De feito, din, a aventura gráfica ten posibilidades de 
rematar o ano “entre as dez aventuras gráficas mellor 
valoradas do ano en Metacritic, a nivel mundial”. En 
opinión dos responsábeis do estudio coruñés, un dos 
puntos máis salientábeis da andaina no mercado de A 
Gran Evasión é o feito de que compite, de igual a igual, 
con títulos internacionais con orzamentos “dez ou vinte 
veces superiores”, é o caso de Broken Age, Tales from the 
Borderlands ou Game of Thrones. 
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 A start-up tecnolóxica galega Kiply vén de lanzar 
unha nova versión beta do seu software de produ-

tividade persoal, Kiply. Segundo fan saber os responsá-
beis da empresa, “esta nova chega integra de forma única 
tecnoloxía, ideas e metodoloxía para que os usuarios 
aprendan a mellorar a súa vida profesional e persoal”. O 
obxectivo da firma, con esta versión acabada de estrear, 
foi conseguir que Kiply avanzase na personalización dos 
servizos que ofrece aos seus usuarios para que coñezan 
en tempo real como e en que invisten o seu tempo.

Segundo engaden, o software polo de agora está só 
dispoñíbel para Windows e pode descargarse de balde a 
través da páxina web www.kiply.com. 

Nos vindeiros días o panel persoal de Kiply irá incorpo-
rando melloras e novas funcionalidades como a posibili-
dade de medir o tempo investido nas URL. “Todo isto co 
único obxectivo de mellorar o servizo que ofrece aos seus 
xa máis de 300 usuarios”, explican dende a firma galega. 

A versión gratuíta de Kiply diríxese sobre todo a pro-
fesionais independentes, autónomos e traballadores de 
pequenas empresas que fan un uso intensivo de dispo-
sitivos con conexión a Internet no desempeño do seu 
traballo cotián. Co lanzamento da nova versión de balde, 
Kiply quere contribuír a facer máis doado o día a día dos 
ditos profesionais. 

 Os días 
pasados 

soubemos da 
chegada á Rede 
dunha iniciativa 
galega chamada 
Losredactores.
com que sería, en 
palabras dos seus 
responsábeis, o 
primeiro mercado 
de contidos para 
blogs que permite 
a unión entre quen 
posúe páxinas web 
e quen estaría disposto a escribir nelas. Dito doutro xeito: o portal 
xunta provedores de información con empresas que a demanden. 
O obxectivo sería promover as web das segundas nos buscadores, 
incrementar visitas, gañar reputación na Rede e aumentar a pre-
senza dos seus perfís nas redes sociais. Losredactores.com facilita 
e achanda o camiño dos propietarios de páxinas cara aos xerado-
res de contidos, e faino creando para todos eles un marketplace de 
compravenda. O portal vén da man do emprendedor galego Borja 
García.    

O servizo, integrado no grupo de portais galegos Donwebmas-
ter, ten o engadido extra de axilizar os procedementos precisos 
para que un redactor consiga visualizar axeitadamente unha web 
nos buscadores (manténdoa nos “postos altos” cada vez que se 
siga xerando información). Este carácter de proceso inmediato 
conséguese, precisamente, dándolle ao portal feitura de mercado 
en liña. Así, os demandantes ou clientes poden mercar os artigos 
que lles sexan de interese a través de Paypal logo de examinar se a 
información ofrecida é acaida para os seus obxectivos. 

KIPLY LANZA NOVA VERSIÓN 
GRATUÍTA DO SEU SOFTWARE

UN MARKETPLACE PARA XUNTAR 
PROVEDORES E DEMANDANTES DE 
CONTIDOS

   Nas vendas en liña trunfan as viaxes, 
os billetes para espectáculos e, como 

non, os produtos de tecnoloxía, e para ache-
gar ao público unha boa oferta de trebellos 
electrónicos a prezos atractivos vén de 
chegar dende Vigo unha nova tenda en liña, 
Quipup, que leva varias semanas dándose a 
coñecer a través dun vídeo no que convidan 
a transeúntes a pronunciar o nome da súa 
marca (Kuipap? Kipap? Kuipup? Kipup?) e 
unha promoción na que sortearon un robot 
BB-8, que será un dos xoguetes tecnolóxicos 
estrela no vindeiro Nadal.

Precisamente sobre o Nadal a propia ten-
da en liña adianta que dende o 12 de de-
cembro terá un 20% de desconto en todas 
as súas compras, rebaixa superior ao 17,36% 
que temos nos famosos días sen IVE que 
celebran distintas cadeas de electrónica de 
consumo, polo que será unha grande opor-
tunidade para facerse con certos produtos 

como agasallo para o Nadal. 
Quipup ofrece unha in-
teresante selección de 
smartphones, tabletas, wea-
rables, accesorios (fundas, 
cargadores, teclados Blue-
tooth, baterías externas...), 
auriculares, altofalantes, 
tarxetas de memoria, discos 
duros, pendrives e outros 
produtos que se irán in-
corporando nas vindeiras 
semanas buscando sempre 
unha boa experiencia como reza o seu 
lema “enjoy shopping, enjoy tech” (goza da 
compra, goza da tecnoloxía). As entregas 
realizaranse en 24 horas, con portes de bal-
de a partires dos 150 euros e empregando 
sistemas de pagamento seguros para tran-
quilidade dos compradores.

Detrás deste proxecto están Sergio Costa, 

Rafa Lojo e José Alcañiz, profesionais con 
grande experiencia en proxectos en liña, 
que acompañados pola súa mascota Quippy 
buscan crear a mellor tenda de tecnoloxía en 
liña posible, segundo podemos ver no seu 
blog (quipup.com/blog/), que é unha fiestra 
aberta a esta iniciativa de comercio electró-
nico. 

BOTA A ANDAR A TENDA EN LIÑA QUIPUP
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O CPETIG celebrou a quinta 
edición da Xornada sobre 
Informática Xudicial

Expertos 
contra o 
cibercrime

García Mexía tamén falou da conexión entre gobernabilidade 
e ciberseguridade e das distintas modalidades que esta conexión 
adopta. Segundo fixo saber, hai unha visión europea e occidental de 
como protexernos na Rede ao tempo que protexemos a privacidade 
(COE Cybercrime Convention, o Convenio de Budapest), trátase dun 
modelo de liberdades occidental (“en Internet pódese dicir calquera 
cousa agás que sexa legal”). Esta visión, porén, está en fase de risco 
polo medre e espallamento doutras visións, as que achegan países 
como Rusia ou China, que teñen outro punto de vista radicalmente 
diferente e que choca de fronte, de maneira directa, coa Internet libre 
e aberta. “Trátase este dun momento especialmente delicado no que 
nos estamos a xogar a Rede”, explicou, engadindo a necesidade de 
impulsar tratados internacionais de consenso.    

| CPETIG | XORNADA SOBRE INFORMÁTICA XUDICIAL |
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O  
pasado 21 de outubro, achegando partes 
actuais e actualizados da interrelación 
TIC-Xustiza, desenvolveuse na Cidade 
da Cultura de Santiago a Xornada sobre 
Informática Xudicial que organiza cada 

ano o Colexio Profesional de Enxeñaría Técnica en Informática 
de Galicia, o CPETIG. A quinta edición deste evento, que xuntou 
arredor dun centenar de profesionais de ámbolos ámbitos (novas 
tecnoloxías e Xustiza), centrou unha boa parte do seu programa 
temático na cibervixilancia. A xornada comezou ás 9.00 horas 
coa inauguración oficial a cargo do vicepresidente da Xunta, 
Alfonso Rueda. Logo desenvolveuse o relatorio Os retos xurídicos 
da ciberseguridade, a cargo do letrado das Cortes, Pablo García 
Mexía, autor de A Lei na Rede. 

O primeiro relator do día puxo aos asistentes ao tanto do 
que implica, hoxe en día e dunha maneira actualizada, o termo 
ciberseguridade. Falou de novos escenarios bélicos, para os 
que unha chea de países se están a preparar, incluído España. 
Falou tamén de ciberterrorismo e de até que punto se estende 
e se afianza esta modalidade de ciberdelincuencia, chegando 
a estar promovida e auspiciada por determinados estados e 
entidades gobernamentais (non só por internautas ou bandas 
de internautas ou por empresas que buscan xeitos de facerse 
cos segredos de outras empresas). Na súa opinión, aínda 
que o problema da ciberdelicuencia e a ciberespionaxe é un 
problema que os gobernos deben ter moi en conta (e afrontalo 
e combatelo), tamén é certo que hai unha liña de privacidade 
que non se pode pasar. Un exemplo é a actitude recente que os 
Estados Unidos adoptaron con respecto á Rede e a información 
que acubilla: unha actitude de “barra libre de datos en relación 
ás operadoras”. Ao seu xuízo, hai unhas barreiras e unhas 
normas de protección de información que cómpre respectar. “É 
necesario salvagardar os dereitos e liberdades”, dixo, ao tempo 
que engadiu que estas normas de conduta non son só aplicábeis 
a todos os axentes que operan no ciberespazo e teñen ao seu 
alcance a información dos demais, senón tamén a nós mesmos. 
“Debemos ter en conta que unha vez que poñamos algo na 
nube, xa pode ser accesíbel a outros”, sinalou.  
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Na maioría dos cibercrimes non se desco-
bre a identidade do atacante

Luis Jiménez, subdirector adxunto do Centro Criptolóxico Nacio-
nal (CCN-CNI), afondou na xornada do CPETIG na Ciberdefensa 
e a protección das infraestruturas críticas no século XXI. Segundo 

fixo saber, existe unha gran necesidade de que o mundo do Dereito 
teña un coñecemento profundo e contrastado das novas tecno-
loxías e das súas vantaxes e os seus riscos. “Afrontamos problemas 
complexos dos que cómpre informar e informarmos, e neste senso, 
este foro no que atopamos agora, a Xornada de Informática Xudicial 
do CPETIG, paréceme fundamental e moi axeitado”, dixo, ao tempo 
que advertía do nivel (alto) de ameaza (as ciberameazas) que nos 
afecta hoxe en día a todos, os xuristas, os profesionais TIC e a cidada-
nía en xeral.

Jiménez lembrou que é importante que pensemos que de toda 
a totalidade do malware arestora existente na contorna dixital só é 
visíbel unha parte. “Deste malware”, engadiu, “unha gran porcentaxe 
pasa inadvertida aos ollos dos expertos en seguridade, e moito máis 
aos ollos dos usuarios en xeral”. Por se isto fose pouco, no 95% dos 
casos de incidentes críticos ou de moi alta gravidade (sabemos quen 
foi a vítima e cal foi o dano ocasionado e en que máquinas, amais da 
metodoloxía e ferramentas do atacante), engadiu, “non sabemos a 
identidade exacta do atacante”.  

A maiores, o relator falou dos diferentes tipos de ataque, unha 
taxa importante deles adicados a facerse con cartos ou información, 
pero tamén con feitura de reivindicación social ou política, ou ben 
dirixidos unicamente a facer dano a unha persoa ou entidade, ou 
ben ataques que buscaban só probar ferramentas, testear recursos 
(“como as probas nucleares que se fan no Pacífico”, explicou).

Jiménez debullou tamén prácticas concretas como o spear phis-
hing, que son ataques con formato de correos lexítimos dirixidos a 
unha persoa concreta, con certo nivel de personalización. Son, en 
definitiva, envíos en maior ou menor medida semellantes aos envíos 
auténticos dos nosos contactos, pero inclúen unha serie de dife-
renzas e matices nas que cómpre reparar (por exemplo pequenas 
grallas ortográficas). O spear phishing, sinalou, “é sinxelo e funciona”, 
e por este motivo (entre outros) non para de medrar. A este panora-
ma de bonanza para este tipo de ataques cómpre engadir o factor 
da curiosidade humana que semella intacta malia o camiño dixital 
avanzado (lembrou o caso dos moitos internautas que seguen con-
testando correos nos que lles ofrecen diñeiro, premios ou devolu-
cións falsas de Facenda, cos riscos claros que iso implica). 

Tamén advertiu de que moitos antivirus comerciais deixan pasar 
ficheiros grandes de máis. Asemade, sinalou que existen familias 
de malware, “coma se de familias tradicionais da mafia se tratasen”. 
Acerca do potencial de perigo das ameazas, no cumio da clasifica-
ción (nivel vermello) situou os ataques persistentes esponsorizados 
por institucións gobernamentais e Estados. “Os que desenvolven 
estas actividades”, recoñeceu, “están moi por diante de nós, atópan-
se máis desenvolvidos e especializados”. E engadiu: “Non hai, detrás 
destes ataques, catro hackers máis ou menos especializados senón 
auténticos e completos departamentos de enxeñaría”. Outra carac-
terística deste tipo de accións é “que son moi insistentes”, aclarou, 
antes de engadir outra cifra preocupante: “No 54% dos casos unha 
rede corporativa tarda só horas en ser infectada e colonizada, polo 
contra tárdase moito en localizar estes ataques”. De feito, o 30% das 
corporacións demora durante anos o intre de decatarse. 

Amais das intervencións do vicepresidente da Xunta 
Alfonso Rueda e do letrado das Cortes Pablo García Mexía, 
a Xornada de Informática Xudicial do CPETIG achegou o 
relatorio Os hackers e o desafío actual á seguridade informática 
a cargo de Juan Luis Rambla, consultor de Seguridade e 
Sistemas. Na súa opinión, o termo hacker ten hoxe en día 
unhas connotacións negativas que sobre o papel non lle 
corresponden. “Un hacker pode facer cousas boas para a 
Rede para os internautas, ou ben cousas malas, o feito de 
que sexa hacker non determina cara a onde vai derivar o 
seu comportamento”, sinalou. Seguindo este camiño de 
romper moldes e ideas fixas, dixo que a súa experiencia lle 
ten demostrado que é máis probábel atopar un delincuente 
cibercriminal vestido de traxe e garabata que con aspecto 
máis ou menos estereotipado de hacker. Tendo en conta 
isto, sinalou que probablemente é máis axeitado falar de 
cibercriminais e de persoas que operan na Rede, basicamente, 
para apropiarse de información e diñeiro. 

Segundo recordou acerca dos modelos e as facianas que 
adopta hoxe en día a ciberdelincuencia, xusto agora hai un 
amplo mercado de compravenda de contas de servizos en 
liña en Internet. Isto está a pasar con redes sociais de ampla 
presenza, como LinkedIn ou Facebook. Tamén lembrou as 
prácticas postas en marcha para o branqueo de diñeiro, 
“prácticas que están a evolucionar de continuo”, sendo os 
cidadáns en xeral os principais prexudicados.

No que atinxe aos modus operandi destes delincuentes, 
dixo que do que se trata é de facer cousas que non se vexan. 
O principal inimigo da nosa profesión, informou, vén sempre 
oculto, non somos quen de velo nin de predicilo e moitas 
veces chega con feitura de virus, troianos, malware, ataques 
de phishing, botnets ou mesmo intrusos que atacan dende 
dentro (por exemplo traballadores contratados ou bolseiros 
que actúan en beneficio de empresas alleas). Sobre o custe 
económico do cibercrime, sinalou que hai unha serie de 
sectores especialmente afectados, por exemplo o das enerxías 
(á cabeza), o dos servizos financeiros ou o das tecnoloxías.

Sobre as cousas que podemos facer para non caer nas 
gadoupas dos criminais en liña, sinalou que o primeiro paso 
é botar man do sentido común. Tendo en conta isto, cómpre 
non levar a cabo cousas tan imprudentes como subir nos 
nosos sitios en liña imaxes das nosas tarxetas de crédito, 
información de todo o que facemos nas vacacións (sinalar 
polo miúdo os días en que imos deixar a casa baleira, ao 
alcance de calquera), pegar etiquetas no noso computador 
cos nosos contrasinais ou achegar datos persoais a sitios 
de risco (por exemplo páxinas de contido pornográfico). 
Segundo fixo saber, “cómpre que teñamos coidado de onde 
deixamos a información, e non incluír datos identificativos 
e reais en servizos cuxa visita e uso nos poda resultar 
comprometedora na nosa vida cotiá e noso noso traballo, 
e complementar estas medidas básicas de seguridade coa 
práctica de non repetir sempre os mesmos contrasinais e 
identificacións”. 
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Estudar o que somos, o libro 
natural onde estamos des-
critos ao detalle, é un labor 
que se ten topado cunha 
serie de atrancos, unha boa 

parte deles relacionados coa imposibi-
lidade de afrontar, asumir, tratar e xestio-
nar unha cantidade de información que 
escapa ao noso entendemento. Para 
emendalo, investigadores do centro 
tecnolóxico CiTIUS (Universidade de 
Santiago) e a Fundación Pública Galega 
de Medicamento Xenómica (FPGMX) 
propuxéronse a si mesmos aplicar 
no estudo do ADN (máis polo miúdo 
o secuenciado de ADN) tecnoloxías 
propias do tratamento da información 
masiva, o que se coñece como Big 
Data. O resultado é a solución  BigBWA, 
unha ferramenta capaz de reducir 
drasticamente os tempos de execución 
do Burrows-Wheeler Aligner (BWA), 
software de referencia en xenómica. En 
termos concretos, multiplícase por 12 
a velocidade actual de cómputo con só 
seis servidores.   

Para axudarnos a enxergar o alcance 
deste desenvolvemento e o reto que 
asume, os investigadores convidan a 
imaxinar un material de estudo conven-
cional coma unha paisaxe tan extensa 
que é imposíbel de abranguer cunha 
única fotografía. Isto, engaden, obriga-
ríanos a capturar a escena que temos 
diante dende diferentes ángulos para 
obtermos unha panorámica que reflicta 

Estudar o 
que somos 

Investigadores do CiTIUS aceleran 
o secuenciado de ADN usando 

tecnoloxías Big Data
con meirande realismo a contorna. Porén, 
unha vez rematada esta fase do traballo 
e querendo ver finalmente o resultado da 
tarefa (as imaxes cen por cen ensambladas 
e artelladas), é posíbel descubrir que este 
adíe de xeito indefinido a súa operación: é 
o tempo que se toma o sistema que empre-
guemos para procesar todos os datos ache-
gados. Todo isto, engade o CiTIUS, serve 
para explicar e amosar o que acontece “cos 
recursos computacionais a pequena escala”. 
A situación adquire aínda máis complexi-
dade cando o que se quere procesar son 
grandes cantidades de información, é o 
caso do día a día de determinadas áreas 
científicas e de investigación, onde as tec-
noloxías de cómputo non sempre achegan 
a resposta axeitada. Unha destas áreas é a 
biolóxica. A interrelación deste eido co ám-
bito TI deu como resultado o que se coñece 
como bioinformática, que é a contorna 
na que se insire o desenvolvemento que 
está a presentar o CiTIUS. Dunha maneira 
máis específica, o desenvolvemento do 
centro tecnolóxico compostelán insírese 
no estudo informático do xenoma, cuxa se-
cuenciación é un procedemento “complexo 
e custoso que debe abordarse ao longo de 
fases sucesivas”, explican os investigadores, 
retrotraéndonos ao devandito exemplo 
do ensamblado de múltiples imaxes (cada 
imaxe é unha cadea ou anaco de ADN que 
logo deberán ser axeitadamente aliñados 
cun xenoma de referencia para o seu poste-
rior estudo e interpretación). 

Segundo informan, o aliñamento é pre-
cisamente un dos labores máis complexos 
e custosos a realizar a nivel de cómputo, 
cousa que vai a máis, adquirindo cada vez 

máis complexidade, en canto aumenta a cifra 
de cadeas de ADN pendentes de aliñar (falamos 
de cifras que poden chegar as miles de millóns). 
“Procesar un volume de información desa 
magnitude nun servidor, usando a ferramenta 
de referencia no campo (coñecida como BWA 
ou Burrows-Wheeler Aligner)”, explican os 
investigadores do CiTIUS, “esixe un tempo de 
execución superior a catro días; unha resposta 
excesivamente lenta, que levou aos profesionais 
a demandar solucións para incrementar o ren-
demento dos aliñadores, co obxectivo de obter 
resultados nun tempo razoábel”.

Tratando de dar resposta a este desafío cientí-
fico, os investigadores do CiTIUS presentan agora 
na revista Bioinformatics a solución BigBWA, un 
novo recurso informático que permite aproveitar 
as vantaxes das tecnoloxías Big Data para incre-
mentar o rendemento das operacións de aliñado 
acometidas por BWA. Para acadar o obxectivo 
proposto sérvese de Hadoop, en palabras do 
centro “a implementación de código aberto máis 
exitosa do modelo de programación MapReduce 
introducido por Google”. Desta maneira, enga-
den, “o programador pode concentrar todos os 
seus esforzos no desenvolvemento do algoritmo 
chamado a resolver o problema científico que 
se propón, xa que o propio Hadoop encárgase 
de distribuír a carga computacional entre os 
distintos procesadores ou núcleos (cores) de 
computación, de forma totalmente automática e 
transparente ao usuario”.

Segundo informan, os resultados demostran 
que o uso de BigBWA “tradúcese nun incremen-
to espectacular da eficiencia”. Así, mediante o 
emprego desta ferramenta os investigadores 
lograron reducir o tempo preciso para aliñar 
os 6.000 millóns de cadeas de ADN a tan só 8 
horas, usando un pequeno clúster de compu-
tación (6 servidores). En termos concretos, esta 
optimización do traballo supón multiplicar por 
12 a velocidade actual de cómputo, “un chimpo 
cualitativo que pode aumentar moito máis en 
caso de dispoñer dun maior número de servido-
res”, engade o CiTIUS, que explica que a principal 
vantaxe da ferramenta é que “consegue dividir 
o labor do aliñamento de secuencias de ADN en 
múltiples procesos independentes que poden 
executarse de maneira simultánea”. Outro aspec-
to salientábel do traballo, se cadra o que máis, 
é que se fornece solucións de almacenamento 
distribuído, “unha aproximación claramente 
innovadora no ámbito da xenómica, que xunto á 
paralelaxe do código fai posíbel reducir drastica-
mente os tempos de execución”.

O centro compostelán lembra tamén que 
BigBWA é tolerante a fallos, “o que permite 
asegurar o correcto remate das tarefas de aliña-
mento, mesmo se se producisen erros hardware 
nalgún dos servidores utilizados durante o 
proceso”. 

{
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A rede CPAE 2.0 da Deputación de Pontevedra 
organiza en novembro 40 eventos informativos 
sobre novas tecnoloxías

A 
Deputación de Pontevedra vén 
de lembrarnos o programa de 
actividades de divulgación e ca-
pacitación TIC a desenvolver polo 
CPAE 2.0 ao longo deste mes de 

novembro. Trátase, máis polo miúdo, de arredor 
de 40 eventos informativos. Como recordaremos, 
o Centro Provincial de Asesoramento Empresarial 
2.0 da Deputación de Pontevedra é unha rede de 
centros locais atendidos por técnicos especializa-
dos en novas tecnoloxías da información. Dende 
cada punto desta rede, os técnicos prestan un 
servizo de información a autónomos e PEME da 
provincia de Pontevedra e ofértalles unha serie de 
actuacións para potenciar o seu desenvolvemento 
económico a través das tecnoloxías, aumentar a 
produtividade, introducir a innovación nos seus 
procesos produtivos e servizos e facilitar a implan-
tación do comercio electrónico. De xeito comple-
mentario impúlsase a creación dunha nova canle 
de venda en liña de produtos e servizos.

Os destinatarios principais do CPAE 2.0 son, 
sobre todo, os 64.000 autónomos e PEME da 
provincia de Pontevedra (o 92 % do seu tecido 
empresarial). A actividade da rede materialízase 
nunha cumprida serie de eventos informativos 
nos seus seis centros, en Lalín, Cambados, Ponte-
vedra, Vigo, Ponteareas e O Porriño.

Capacitación 
TIC para PEME 
e empresas 

En concreto, durante as vindeiras semanas 
o CPAE ten previsto realizar os seguintes 
eventos de capacitación tecnolóxica: Comer-
cio electrónico para microPEME (17 novembro 
en O Porriño e 24 novembro en Ponteve-
dra), Google Analytics: iniciación á analítica 
web (16 de novembro en Ponteareas, 17 de 
novembro en Lalín, 18 de novembro en Vigo 
e 25 de novembro en Cambados), Elixe a túa 
plataforma de comercio electrónico (17 de 
novembro en Cambados, 20 de novembro en 
Pontevedra, 21 de novembro en Lalín, 24 de 
novembro en O Porriño e 27 de novembro 
en Vigo), Facebook Ads (18 de novembro en 
Pontevedra), Imos chamar á porta dos teus 
clientes, posicionamento SEO (21 de novem-
bro en Cambados), Unifica a xestión das 
túas redes con Hootsuite (19 de novembro), 
Problemas coa xestión de reservas? Coñece 
as últimas solucións TIC (23 de novembro en 
Lalín e 26 de novembro en Cambados), Goo-
gle Analytics: interpretación dos datos e toma 
de decisións (25 de novembro en Vigo, 26 de 
novembro en Ponteareas e 27 de novembro 
en Pontevedra), Desenvolve a túa propia es-
tratexia de email márketing (26 de novembro 
en O Porriño), Bota as túas propias fotogra-
fías para e-commerce (27 de novembro en 
Ponteareas) e Fotografía con smartphones. 
Android e Ios (16 de novembro en O Porriño 
e 25 de novembro en Lalín). 

Servizo de telea-
sistencia domicilia-
ria en 47 concellos 

A Deputación de 
Pontevedra tamén 

recordou os días pasados a 
continuidade do servizo de 
teleasistencia domiciliaria, 
un servizo que o organismo 
provincial fornece dende 
1998 a través dun conve-
nio de colaboración cos 
concellos da provincia de 
menos de 20.000 habitan-
tes, e todo co obxectivo de 
mellorar a calidade de vida 
de persoas que precisan 
dunha atención continuada, 
persoas maiores, enfermas 
ou con discapacidades que 
vivan soas ou que, vivindo 
acompañadas, teñan as súas 
facultades moi minguadas 
para valerse na vida cotiá.

Así, 47 concellos da 
provincia de Pontevedra 
(Barro, Baiona, Bueu, Caldas 
de Reis, Cambados, Campo 
Lameiro, A Cañiza, Catoira, 
Cerdedo, Cotobade, Covelo, 
Crecente, Cuntis, Forcarei, 
Fornelos de Montes, Ago-
lada, Gondomar, O Grove, 
Meaño, Meis, Moaña, Mon-
dariz, Mondariz-Balneario, 
Moraña, Mos, As Neves, 
Nigrán, Oia, Pazos de Bor-
bén, O Porriño, Portas, Ponte 
Caldelas, Pontecesures, Ri-
badumia, Rodeiro, O Rosal, 
Salceda de Caselas, Salva-
terra de Miño, Sanxenxo, 
Silleda, Soutomaior, Tomiño, 
Tui, Valga, Vilaboa, Vila de 
Cruces e Vilanova de Arousa) 
son os que na actualidade 
manteñen un convenio 
de colaboración polo que, 
xunto coa Deputación de 
Pontevedra, cofinancian a 
teleasistencia domiciliaria 
e atenden un total de 406 
usuarias e usuarios.
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Facer tecnoloxía coas 
propias mans é o 
leitmotiv do espazo 
Maker@Domus 
que se inaugurou 

o 3 de novembro na Coruña 
da man do alcalde da cidade 
Xulio Ferreiro e o concelleiro de 
Culturas, José Manuel Sande. 
Segundo apuntou o rexedor, 
con esta nova póla no tronco 
da Domus (inserida na rede de 
Museos Científicos da Coru-
ña), este espazo foi quen de 
aliñarse cos museos científicos 
internacionais. Dende o empra-
zamento acabado de inaugurar 
fomentarase tamén o traballo 
cooperativo e de rede. 

E indo ao espazo en cuestión, 
a sala conta con varias contor-
nas: unha para realizar acti-
vidades de grupo, outra para 
celebrar actividades formativas, 
unha terceira para tarefas pro-
pias de maker e dous espazos 
tipo fab-lab, para traballos tipo 
obradoiro (cortadoras láser e 
tornos). Cómpre subliñar que a 
sala é totalmente configurábel, 
podendo adaptar os espazos ás 
distintas actividades así como a 
eventos máis multitudinarios. 

     A nosa terra apúntase 
  ao movemento maker 

Para a concepción e desenvol-
vemento do espazo, a Domus 
colabora co Tinkering Studio do 
Exploratorium de San Francis-
co, pioneiros a nivel mundial na 
posta en marcha dun espazo maker 
inserido nun centro de ciencia e 
un referente en educación STEAM 
(ciencia, tecnoloxía, enxeñería, arte 
e matemáticas).

En canto a obxectivos e funcio-
nalidades da sala, Ángel Loureiro 
(xefe de servizo dos Museos Científicos Coruñeses) 
explicounos: “Ten unha primeira parte de traballos en 
grupo, onde se farán obradoiros clasificados por idades. 
Algúns son eléctricos, incluso con temas de robótica. 
Tamén hai unha zona para profesores que queiran 
formarse e non teñan acceso a medios. A zona maker 
en si mesma, na que se levarán a cabo os labores de fa-
bricación está dotada con impresoras 3D, software con 
código aberto…”, fixo saber, ao que engadiu: “A nosa 
idea é abrilo todo ao público. O que queremos é que a 
xente cree os seus produtos, e que á vez concienciemos 
aos e ás rapazas da importancia do respecto ao medio 
ambiente e a sustentabilidade. Queremos tocar moitos 
temas de maneira transversal”.

Durante o curso escolar, unha das principais activida-
des que acollerá a sala serán os obradoiros para grupos 
escolares. Ofreceranse dous, para escolares de entre 6 e 
14 anos de idade, previa reserva. O primeiro, circuitos@
domus, para experimentar con baterías, lámpadas, 
timbres, interruptores, e moitos outros compoñentes 
eléctricos e para comezar a comprender o mundo da 

electricidade. Será os 
martes, de 11.00 horas a 
12.30 horas e está enca-
miñado a alumnado de 
Primaria e ESO. O segun-
do obradoiro denomí-
nase robots pintores@
domus. Desenvolverase 
no mesmo horario e nel 
os e as alumnas crearán 
o seu propio dispositivo 
a motor.

Alén disto, estanse a le-
var a cabo dúas activida-
des nesta sala, que teñen 
xa cubertas todas as súas 
prazas: O Club Tecnolóxi-
co e os Talleres Robotix. 

A Coruña engade unha sala maker 
á Domus e Santiago acolle a súa 

primeira feira do “faino ti mesmo”

Feira de Santiago
Santiago tamén se apuntou a este 

espírito da creación tecnolóxica sen límites 
autoimpostos. É dicir, ao movemento 
maker, un fenómeno mundial e social liga-
do ao desexo de facer cousas coas nosas 
propias mans, o chamado “faino ti mesmo” 
(coñecido polas siglas “DIY”, do inglés “Do 
It Yoursel”). Este concepto vén de virar cara 
o dixital, e como todo o que se dixitaliza, 
transfórmase. Todo isto serviu de eixo para 
reunir o pasado sábado 17 de outubro en 
Área Central aos seareiros deste xeito (un 
xeito sen cancelas e de retos perfectamente 
posíbeis) de ver a realidade, estamos a falar 
da 1ª edición da Compostela Maker Faire. 
Á cita asistiron a concelleira de Igualdade, 
Desenvolvemento Económico e Turismo, 
Marta Lois, acompañada dun dos organi-
zadores do evento, Enrique Saavedra, e do 
xerente de Área Central, Javier González. 
Cómpre dicir que o Concello colaborou coa 
actividade a través do programa de dinami-
zación económica Compostela Móvese. 

Emporiso, esta primeira edición de 
Compostela Maker Faire naceu como un 
escaparate para que inventores e creadores 
puideran amosar o seu enxeño a todos os 
públicos, emprestando especial atención 
aos máis pequenos, que contaron con ac-
tividades de balde durante todo o sábado, 
como obradoiros de plastilina condutiva, 
robótica, ecodeseño ou papiroflexia. 
Asemade, esta feira quixo ser tamén unha 
celebración do movemento maker. 

| Movemento maker | 

 
A feira de Santiago celebrouse en Área Central



A mensaxería instantánea está a disparar o uso de emoticonas no noso día a día, e algo que até o momento parecía 
limitado a engadir un aceno ao final dunha mensaxe está a converterse nunha linguaxe na que comunicar certos 
matices que até o momento permanecían ausentes das mensaxes escritas, e para permitir o uso áxil de emoticonas 
dende EmojiWorks propoñen que, en vez de empregar teclados virtuais para elixir os símbolos que queiramos 
engadir ás nosas mensaxes, podamos empregar teclados físicos, dos que queren comercializar tres modelos dis-
tintos que poden encargarse por 79,95, 89,95 e 99,95 dólares e que contan con 47, 94 e máis de 120 emoticonas 
respectivamente. Os modelos máis caros non só incluirían máis emoticonas, senón que tamén facilitarían 
atallos aos tons de pel que poden elixirse nas emoticonas que representan a persoas.

Con este accesorio dende tabletas, smartphones e ordenadores persoais (aseguran a compatibilidade con 
iOS 9, OS X e Windows 10) poderiamos teclear emoticonas 10 veces máis rápido que mediante métodos 
habituais, xa que tardariamos menos en atopar a emoticona que queiramos empregar, especialmente 
unha vez que collamos certa práctica co teclado. Os teclados comunícanse por Bluetooth, funciona con 
dúas baterías AAA e precisan de software (incluído) de EmojiWorks para funcionar. A súa entrega está 
prevista para o mes que vén. 

Un dos fabricantes que máis está a apostar por Android Wear é LG, e para 
demostralo presenta a segunda edición do LG Watch Urbane, que será o pri-
meiro smartwatch con Android Wear en incorporar conectividade móbil, ou 
sexa, que aparte de Wi-Fi e Bluetooth, tamén pode conectarse por 3G e 4G, 
permitindo que o usuario poidan manterse conectado incluso cando non 
leve o smartphone enriba (por exemplo, durante a práctica de deporte).

O LG Watch Urbane conta cunha pantalla P-OLED circular de 1,38 polga-
das cunha resolución de 480 x 480 píxeles, que integra unha batería de 570 
mAhe modo de aforro de enerxía para poder levar a súa autonomía a máis 
dun día completo.

A primeiros de setembro, durante a presentación na que deron a coñecer os novos 
iPhone e o iPad Pro, Apple tamén amosou un novo Apple TV, que renovábase de xeito 
substancial non só por adoptar un tamaño físico máis grande e un mando a distancia 
cun panel táctil, micrófono e sensores de movemento que melloran substancialmen-
te o control do dispositivo, senón tamén a posibilidade de instalar aplicacións, o que 
abre todo un abano de posibilidades para o Apple TV.

Finalmente chega o novo Apple TV á tenda en liña de Apple para España, o que 
permítenos coñecer o seu prezo de venda, que é un pouco máis elevado do que 
moitos agardaban, xa que os 149 e 199 dólares dos modelos con 32 e 64 GB de alma-
cenamento interno convértense en 179 e 229 euros en España, o que pon un pouco alta 
a barreira para mercar este trebello que como grande reclamo ten o correr aplicacións en tvOS, que aínda son poucas, pero que pouco a pouco 
irá incrementando un catálogo de xogos e apps deseñadas para o televisor.

Aínda que nun principio podemos pensar que o Apple TV limitarse a contar con aplicacións como a de Wuaki.tv ou Netflix, para acceder a 
contidos audiovisuais, o certo é que hai máis compañías que están a atopar interesante achegarse ao salón doméstico, como por exemplo, 
Airbnb. De todos os xeitos, poder completar os usos audiovisuais do Apple TV simplemente con xogos como Rayman Adventures, Transistor, 
Manticore Rising ou Guitar Hero xa é motivo dabondo para certos usuarios para querer renovar o deu Apple TV e así gozar desta nova versión 
que xa move con soltura vídeo Full HD (até 1.080p a 60 fps con H.264) e conéctase á Rede sen fíos a grande velocidade (soporta Wi-Fi AC con 
MIMO). 

Este reloxo de pulso cun formato bastante tradicional conta 
con tres botóns no seu lateral dereito que serven de acceso 
directo aos contactos, a LG Health e a unha listaxe de aplica-
cións. O seu modo de ambiente pode activarse/desactivarse 
cunha simple pulsación no seu botón de coroa e incluso conta 
con 16 esferas e prestacións orientadas á práctica deportiva 
(como monitorización do pulso e seguimento da intensidade 
da nosa actividade física).

O novo smartwatch chegará inicialmente a Corea do Sur e 
EE.UU., para comercializarse logo en todo o mundo, dándose 
máis detalles sobre o mesmo nas vindeiras semanas. Aínda 
que polo momento non temos moitos detalles sobre as limi-
tacións que terá o modo de funcionamento do smartwatch 

a través de redes móbiles, dende LG xa adiantan que serán 
diferentes de usarmos un smartphone Android ou un 
iPhone (móbil co que tamén será compatible este elegan-
te e versátil reloxo). 

EmojiWorks prepara teclados para 
escribir emoticonas rapidamente

LG presenta o primeiro smartwatch con 
Android Wear e conectividade móbil
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O novo Apple TV pode mercarse por dende 179 euros
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A nova liña da tabletas de Amazon é bastante discreta coa Fire 
HD 8 e a Fire HD 10, dispositivos que centran o seu atractivo no 
reducido do seu peso e grosor, mentres que a Amazon Fire conse-
guiu converterse na grande nova da xornada para moitos, xa que 
chega aos EE.UU. a un prezo de só 49,99 dólares, o que podería levar 
a que se vendese masivamente. O máis sorprendente de todo é que 
desta volta non tivemos que agardar bastantes meses para velo en 
España, senón que dende o 30 de setembro está dispoñible no noso 
territorio a un prezo de 59,99 euros na súa versión con ofertas espe-
ciais (de querer o trebello sen publicidade, o seu prezo ascendería a 
74,99 euros) o que podería facer que tamén se convertese en todo 
un super-vendas en España, xa que estamos ante unha tableta con 
pantalla IPS de 7 polgadas cunha resolución de 1.024 x 600 píxeles, 

procesador de catro núcleos a 1,3 GHz, 
1 GB de RAM, 8 GB de almacenamento 
interno (ampliable mediante tarxetas 
microSD de até 128GB), cámaras de 2 e 

0,3 Mpíxeles, Wi-Fi N, unha batería 
cunha autonomía de até 7 
horas para un uso mixto, un 
grosor de 10,6 milímetros e 
un peso de 313 gramos.

Este produto busca servir 
para consumir contidos 
audiovisuais, aplicacións mó-
biles, xogos e incluso para ler 
libros electrónicos, e como 
un dos seus argumentos 
para o ámbito familiar dende 
Amazon destacan que é “1,8 
veces máis resistente que 
o iPad Air 2”. Este produto 

Tras o éxito do OnePlus One, o fabricante de móbiles 
chinés nacido de Oppo, que aspira a converterse en todo 
un referente como alternativa aos teléfonos insignia dos 
fabricantes máis importantes, lanzou un OnePlus 2, terminal 
que actualmente pode mercarse por 399 euros na súa ver-
sión con 4 GB de RAM e 64 GB de almacenamento interno, 
o que claramente non está ao alcance de moitos, de aí que 
quixeran ampliar mercado presentando o OnePlus X, un 
smartphone que promete converterse nun grande éxito ao 
contar cun deseño elegante e un prezo máis contido: sairá 
á venda o 5 de novembro por un prezo que parte dos 269 
euros.

Este novo terminal chegará inicialmente cun deseño en 
cristal negro Onyx, para contar máis adiante unha edición 
limitada con acabado cerámico, elementos que combinan 
á perfección cun marco metálico moi elegante. Pero non só 
estamos ante un móbil cun bo deseño, senón que tamén 
presume dunha rápida cámara traseira de 13 Mpíxeles e 
unha cámara frontal de 8 Mpíxeles (que conta cun Beauty 

OnePlus X, o teléfono chinés que 
busca o éxito cun elegante deseño e 
contendo o seu tamaño de pantalla

A nova tableta de Amazon chega a un 
prezo de 59,99 euros

parece querer coller o relevo do Fire HD 6, e aínda que ten unhas 
prestacións un chisco inferiores, a súa pantalla ten un tamaño 
lixeiramente maior e o seu prezo é considerablemente máis baixo 
(pasamos de 99,99 a 59,99 euros) o que parece que vai ser o grande 
incentivo para optar por este dispositivo que posiblemente sexa 
obxecto de numerosas compras compulsivas ante o reclamo do 
seu prezo. De feito, nos EE.UU. teñen unha promoción que consiste 
que co código FIRE6PACK poden adquirirse 6 unidades do novo 
Fire ao prezo de 5, ou sexa, que Amazon confía nunhas vendas 
masivas da tableta.

Nos EE.UU. tamén vai saír unha versión da tableta orientada aos 
cativos, que inclúe unha funda de protección e un seguro de 2 anos 
(que inclúe a substitución da tableta en caso de rotura), de aí que 
o seu prezo ascenda a 99,99 dólares, o que tamén podemos ver 
como unha grande promoción se temos en conta a mala fortuna 
que poden ter este tipo de trebellos en mans dos máis pequenos 
da casa. 

Mode para os seareiros dos selfies). 
Este smartphone 4G con dobre SIM 
(podendo empregarse o espazo da 
segunda SIM para ampliar a súa capacidade 
interna mediante unha tarxeta microSD de até 
128 GB) opta por unha pantalla OLED Full HD de 
5 polgadas (conseguindo así finalmente agradar 
aos usuarios que consideran demasiado grande os 
anteriores móbiles de OnePlus) e un procesador Qual-
comm Snapdragon 801 de 4 núcleos a 2,3 GHz e gráfica 
Adreno 330, con 3 GB de RAM e 16 GB de almacenamento interno. Conta 
con Wi-Fi N, Bluetooth 4.0 e sistema operativo OxygenOS baseado en Android 
5.1.1, e como principal eiva teriamos que a súa batería sería de só 2.525 mAh.

Como vén a ser habitual nesta compañía, para mercar o teléfono é preciso 
contar cunha invitación, o que fai que a súa dispoñibilidade inicial sexa moi 
limitada.

Como vén a ser habitual nesta compañía, para mercar o teléfono é preciso 
contar cunha invitación, o que fai que a súa dispoñibilidade inicial sexa moi 
limitada. 



Volverá a PC a finais de 
mes

Xa podemos gozar do xogo 
en Windows 10

A deficiente calidade da versión para PC do xogo Batman: 
Arkham Knight levou á súa distribuidora a retiralo das ten-
das físicas e en liña, para evitar así achegar aos xogadores 
con ordenadores persoais unha experiencia decepcionante 
e frustrante, e tras meses pulindo o xogo para que o sen 
rendemento fose satisfactorio (como practicamente conse-
guiron na actualización publicada hai un mes) finalmente 
dende Warner Bros Interactive Entertainment anuncian 
que a finais de mes devolverán o xogo ás tendas, momento 
no que tamén publicarán os contidos descargables que 
foron aparecendo para a versión do xogo para Xbox One e 
PlayStation 4.

Deste xeito, en poucas semanas os usuarios que xa com-
praran Batman: Arkham Knight para PC poderán gozar por 
fin do capítulo descargable protagonizado por Batgirl; skins 
que permiten disfrazar o batmóbil do xogo como se fose o 
da película de Batman de 1989 ou a do filme de 2008; o lote 
de skins que permite gozar de 4 aparencias adicionais de 
Batman (a dos xogos Arkham Asylum e Arkham Origins, a 
de Batman Black & White, do filme de Batman dirixido por 
Tim Burton e incluso a estética que presenta o heroe nos 
cómics dos anos 70) e un de Catwoman, Nightwing e Ro-
bin; 6 novos niveis de desafío para Batman, Nightwing, 
Catwoman e Robin; e unha nova historia que presenta a 
Nightwing enfrontándose ao Pingüín. A estes contidos 
iranse engadindo algúns máis nos vindeiros meses até 
completar o pase de tempada do xogo. 

Hai un par de anos Etermax, a compañía creadora de Apala-
brados, estreou un xogo na liña do clásico Trivial Pursuit chama-
do Preguntados, conseguindo un grande éxito nas súas versións 
para iOS e Android, chegando incluso a liderar as descargas en 
España, e agora a súa versión para Windows Phone actualízase 
con pequenos cambios na súa interface de usuarios, pero cunha 
importante novidade: agora a aplicación funciona en Windows 
10, de xeito que podemos gozar deste xogo en tabletas e orde-
nadores co último sistema operativo de Microsoft.

Temos así un caso máis na que a actualización de aplicacións 
móbiles para Windows Phone remata chegando a novos públi-
cos grazas a abrir a porta a equipos de escritorio, incrementan-
do considerablemente o alcance potencial destas aplicacións.

Preguntados é un simple xogo de preguntas e respostas 
que no seu nome en inglés (Trivia Crack) deixa claro que está 
inspirado no Trivial Pursuit, xa que está baseado en quendas que 
rematan cando o usuario falla unha das preguntas con resposta 
múltiple que actualmente contan cunha grande compoñente 
social, de xeito que son os propios xogadores os que propoñen 
novas preguntas, enriquecendo constantemente a aplicación 
que ten máis de 100.000 preguntas, e que está dispoñible en 
varias linguas como o inglés, o catalán, o portugués e o español 
(estando a localización deste título incrementándose paulatina-
mente). 
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videoxogos
Gameloft lanza un novo 
xogo para móbil

O xogo para Ps3 e Xbox 
360 non terá Campaña

O Trivial Pursuit é todo un clásico dos xogos de mesa, que 
contou con numerosas edicións electrónicas ao longo do 
tempo, e aínda que en dispositivos móbiles xa tiñamos va-
rias xogos baixo esta marca, agora é Gameloft o que a recu-
pera engadíndolle un “& Friends” para destacar que estamos 
ante unha versión orientada ao xogo en liña, como xa facían 
xogos como Preguntados e Triviados, pero agora co paraugas 
da marca máis recoñecible dos xogos de preguntas.

Podemos así descargar Trivial Pursuit & Friends de balde 
para iOS, para Android e para Windows, destacando espe-
cialmente esta última versión por poder ser universal, de 
xeito que podemos gozala tanto en móbiles como en orde-

nadores e tabletas, chegando así a un público moi amplo.
Este novo Trivial ten unha nova aparencia, con 
distintas formas de competir e incluíndo compras 

dentro da aplicación (como xeito de desbloquear 
elementos). Deste xeito podemos gozar do 

popular xogo de preguntas case en calquera 
lugar, con preguntas nas súas 6 categorías 
habituais (e coa vantaxe de que algunhas 
conten con imaxes) e con varios modos de 
xogo: duelo (enfrontamento de un contra 
un), Blitz (festa frenética con 4 xogadores 
competindo á vez) e eventos (concursos 

temáticos semanais con temáticas como apo-
calipse zombi, fashionista, campión deportivo e 

“¿Te gustan los pimientos del Padrón?”).
Un xogo que sen dúbida vai converterse en todo un 

fenómeno durante as vindeiras semanas. 

Dado que estamos xa somerxidos na nova xeración de con-
solas de videoxogos, os títulos desenvolvidos para a anterior 
xeración comezan a padecer as consecuencias do cambio xe-
racional en forma de menores investimentos que no caso do 
xogo Call of Duty: Black Ops III para Xbox 360 e PlayStation 3 
tradúcense nunha ausencia moi rechamante: o xogo contará 
só cos modos Multi-xogador e Zombies, carecendo do modo 
de Campaña. Deste xeito, a Campaña cooperativa de até 4 
xogadores limitarase ás versións de PS4, Xbox One e PC.

Se ben dende Activision aseguran que a nova Campaña 
non podía recrearse fielmente en máquinas da anterior 
xeración, estamos ante unha evolución que non debería 
sorprendernos excesivamente, xa que moitos dos shooters en 
primeira persoa que hai no mercado levan anos prescindindo 
da campaña para orientarse directamente ao xogo en liña.

De todos os xeitos as versións para PS3 e Xbox 360 de 
Black Ops III contarán cunha xogabilidade bastante completa, 
incluíndo moitas das funcionalidades que foron incorporan-
do ás súas versións para consolas de nova xeración como o 
encadeamento de movementos ou a nova clase engadida, 
a dos especialistas, que supón un importante cambio na 
xogabilidade.

Resulta inevitable ter a impresión de que os responsables 
do xogo quixeron cernar as versións para vellas consolas 
como un incentivo para o salto xeracional, pois non pode-
mos esquecer que existe unha grande masa de xogadores 

que limita as súas compras de videoxogos ao 
shooter e o xogo deportivo que estean de 

moda, de xeito que as grandes exclu-
sivas que saen en cada plataforma 

non son incentivo dabondo para o 
salto de xeración. 
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