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Pola ausencia de procesos manuais, na almacena-
xe de documentación, en gastos de papelería e en 
franqueos.

01 > Redución de custos:

Vantaxes no emprego do sistema 
de facturación electrónica:

Axiliza os procesos administrativos, a transmisión 
de datos e a recepción de facturas.

02 > Maior eficiencia e eficacia:

No movemento de información e na localización da 
mesma.

03 > Axilidade e inmediatez:

Facilita os procesos de control e evita erros.
04 > Maior grao de seguridade: 

05 > Mellor calidade do servizo. 
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da Comunidade Autónoma de Galicia
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Este número de Código Cero, o 157, é un 
número de participación, cooperación e 
solidariedade. É un número sobre o axeita-
do que resulta xuntar forzas (as dos nosos 
profesionais, usuarios TIC, asociacións, em-

presas, entidades públicas) para un obxectivo común: 
que a nosa terra colla o pulo competitivo preciso en 
materia tecnolóxica. De colaborar e de traballar a prol 
da nosa contorna (botando unha man aos colectivos 
en risco de exclusión) trata a iniciativa Connecting 
for Good Galicia, lanzada por Vodafone e o Goberno 
galego, da que falamos nas páxinas interiores e que, 
por certo, xa ten aberto o seu prazo de inscrición. Do 
devandito tamén tratan as vindeiras citas Maker que 
imos ter na nosa terra (na Coruña e Santiago) e das 
que falamos nas páxinas 20 e 21, dous encontros nos 
que non só se vai dar cabida aos expertos en tecno-
loxía e robótica da nosa terra senón tamén a aqueles 
que, coma o común dos mortais, non van máis alá da 
función apagado/acendido para poñer a punto un 
aparello electrónico. E atención, porque uns e outros 
(expertos e principiantes tecnolóxicos) teñen cabida, 
tamén, no Tek Fest de Pontevedra, o gran evento 
galego de tecnoloxías emerxentes que se celebra en 
setembro. Cómpre subliñar esta cita, porque teremos 
ocasión de escoitar falar, moito, de como seremos 
(humana e tecnoloxicamente falando) en cuestión de 
pouco tempo. O futuro xa está aquí e cómpre saber 
ler os sinais. 

Humor tecnolóxico de Henrique Neira

O número 49 de Código Cero foi 
máis que nunca un parto desexado, 
por dicilo así. Aínda non saíra do 
prelo e xa andabamos pola redacción 
saltando de ledicia e dando voltas 
polos corredores sen pensar sequera 
en marchar para a casa e coas nosas 
familias de feito, tan fonda era a ilusión 
que nos facía o novo número, ó que 
pouco nos faltou para pórlle nome, 
mais estaba ben claro que neste punto 
non ía haber consenso, e deixámolo 
estar así.

O motivo daquel número de hai 10 
anos que nos orixinaba un ambiente 
de axitación permanente non fora un 
único motivo, senón moitos e relacio-
nados entre si. Para facérmonos unha 
idea, abonda con dicir que cremos que 
nunca antes houbera en Galicia un am-
biente tan receptivo cara un uso máis 
espallado das novas tecnoloxías, e 
dende tódolos sectores, incluso dende 
aquel onde endexamais soñabamos 
con  atopalo. Ben, era certo que non 
se podían botar bombas de palenque 
de ledicia, porque aínda estabamos 
na beira máis desfavorecida da fenda 
dixital, á cola de España e ocupando, 
en definitiva, os postos baixos dunha 
incontable listaxe de rankings tecnoló-
xicos, na Cuarta Rexional dos competi-
dores na Sociedade da Información.

Porén, malia todo, é doado deixar 
voar o maxín cando chegas un día ó 
posto de traballo e descobres inicia-
tivas tan interesantes como “escoitar.
org” ou que un dos grandes premiados 
nun dos certames de blogs máis pres-
tixiosos no internacional desenvolvía o 
seu labor bitacoreiro dende A Coruña 
e Betanzos. Un exemplo daquelo  foran 
as reivindicacións e as diversas activi-
dades de solidariedade que puxeran 
en xogo na Internet coincidindo co Día 
Internacional contra a Violencia contra 
a Muller  ou as páxinas que xurdiran 
paseniño pero sen pausa en Galicia 
arredor dun problema que aínda 
hoxe nos afecta de cheo e até no máis 
fondo: a perda do noso patrimonio 
arquitectónico. 
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José Antonio Constenla Ramos, consultor 
de comunicación,  salienta neste artigo as 

oportunidades de competitividade galega 
que se abren con "ViraxeTIC"  

A 
Sociedade da Informa-
ción xerou un importan-
te cambio de enfoque na 
nosa vida diaria, e provo-
cou un cambio drástico 

na forma na que se crean e distribúen os 
contidos creativos e culturais. Este desen-
volvemento dos proxectos tecnolóxicos 
potenciouse grazas en boa medida á 
aparición de novas plataformas e ao auxe 
da telefonía e dos dispositivos móbiles, 
que aumentaron a difusión de contidos e 
de aplicacións de maneira exponencial.

Nos últimos anos, as tecnoloxías dixitais 
crearon tamén unha nova maneira de en-
tender toda esa produción creativa e cul-
tural revolucionando ás industrias que ata 
a data dominaran o sector, contribuíndo á 
xeración de novas formas de informarse, 
relacionarse, entreterse ou formarse. 

As TIC (Tecnoloxías da Información e a 
Comunicación), que como diciamos cam-
biaron a forma na que nos relacionamos 
e accedemos á información e ao coñece-
mento agora dan un novo paso adiante 
para pasar da Sociedade da Información 
á Sociedade do Coñecemento (TACs, 
Tecnoloxías da Aprendizaxe e Coñece-
mento), abríndose neste punto un marco 
de posibilidades para todas as empresas 
do sector moi importantes. 

Un estudo elaborado pola Axencia para 
a Modernización Tecnolóxica de Galicia 

Galicia: tecnoloxía e 
contidos dixitais nun 

mundo TIC
(AMTEGA) amósanos que o sector adicado 
ás novas tecnoloxías en Galicia medrou 
de maneira moi importante nos últimos 
anos, contando con máis de 3.000 mil 
empresas que dan emprego a case 20.000 
persoas no sector TIC, o que sitúa a Galicia 
como a quinta comunidade en volume de 
empresas desta área. Este tipo de empresas 
experimentou un crecemento do 1,6%, e 
está composto nun 72,6% por entidades do 
sector tecnolóxico e nun 27,4% por outras 
do sector de contidos e servizos audiovi-
suais. 

Esta composición empresarial 
ponnos en relación cunha realidade 
que ten dúas caras. Dunha parte, 
as empresas netamente técnicas, e 
doutra, as que dotan de contidos 
ás ferramentas deseñadas polas 
anteriores. Nos últimos anos o 
foco púxose en exceso sobre as 
primeiras, destacando o peso das 
súas achegas e considerando como 
subsidiarias as contribucións das 
segundas, esquecendo o valor que 
aportan á cadea económica.

As empresas de contidos contri-
búen a mellorar a competitividade 
do tecido empresarial e profesional 
e constitúen un dos eixos clave 
da economía dixital actual. Temos 
empresas punteiras neste eido 
concreto e un sector audiovisual 

consolidado integrado por compañías que 
apostan pola innovación e o desenvolvemen-
to de proxectos no marco da Sociedade da 
Información.  

A Administración galega debería potenciar 
o encontro e o traballo conxunto desas dúas 
realidades: As empresas tecnolóxicas ou TIC 
e as empresas de creación de contidos. O seu 
traballo está tan intensamente relacionado, 
que deben crearse mecanismos que faciliten a 
realización de proxectos conxuntos e mesmo 
a fusión dos entes que representan a esas em-
presas, porque se potenciamos o sector cunha 
visión de 360 grados todos van a gañar máis 
e seren máis competitivos. Unha boa mostra 
do que se pode obter traballando xuntos é o 
convenio ViraxeTIC, impulsado pola Xunta de 
Galicia a través da AMTEGA, e dos Clústers TIC 
e Audiovisual, que ten por obxectivo a posta 
en marcha dun programa de impulso para 
acelerar o desenvolvemento e a competitivi-
dade do sector de contidos dixitais na Comu-
nidade, ao abeiro dos obxectivos establecidos 
na Axenda Dixital de Galicia 2020. 

sinatura convidada
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Compostela estrea un 
mapa en liña que localiza 
as poképaradas 

 O 23 de agosto concelleira de 
Turismo de Santiago de Com-

postela, Marta Lois, presentou Pokésan, 
un novo proxecto dirixido a fomentar 
o turismo familiar na capital de Galicia 
aproveitando as posibilidades que abre 
Pokémon GO, fenómeno de masas de 
grande penetración entre a rapazada de 
todo o mundo.

Para amosar ao público este novo 
servizo contouse coa presenza do 
responsable do seu desenvolvemento 
informático, Camilo Ameijeiras, con-
sistindo esta nova funcionalidade da 
páxina web de Turismo de Santiago nun 

mapa de Compostela no que figuran 
xeoposicionadas 176 poképaradas e 18 
ximnasios (santiagoturismo.com/poke-
san), permitindo así que os interesados 
poidan explorar virtualmente a cidade, 
coñecendo así os puntos clave para xo-
gar a Pokémon GO, que na súa meirande 
parte coinciden con localizacións de 
interese turístico, de aí que este xogo 
móbil case moi ben coa cultura, o turis-
mo e o lecer en familia.

Na cidade de Santiago de Com-
postela podemos ver así como as 
poképaradas nas que podemos 
recoller obxectos virtuais para 
Pokémon GO están repartidas 
en lugares como a Casa da Troia, 
a Fonte dos Catro Cabalos, a 
estatua das Marías ou o Instituto 
da Lingua Galega, mentres que os 
ximnasios onde se enfrontan os 

adestradores Pokémon están reparti-
dos pola Catedral, a estatua a Montero 
Ríos ou o Parlamento de Galicia. Todos 
lugares que un visitante estará inte-
resado en percorrer, á vez que a súa 
escolma tamén anima aos veciños a 
descubrir monumentos e edificios sig-
nificativos do seu contorno que moitas 
veces pasan desapercibidos, e que 
grazas a Pokémon GO contan agora 
con incentivos para a súa visita. 

Comeza a conta para atrás para o 
evento #Spin2016 (spin2016.org), 

en palabras da organización do mesmo (a 
rede universitaria RedEmprendia) o “maior 
encontro de emprendemento universi-
tario iberoamericano”. Máis polo miúdo, 
a cita desenvólvese en Compostela entre 
os días 29 de setembro e 1 de outubro. A 
previsión é xuntar máis de 2.000 asisten-
tes procedentes dun centenar de univer-
sidades e 20 países (novos empresarios, 
estudantes, investigadores, académicos, 
investidores), ofrecéndolles “unha extensa 
axenda de actividades”. O evento tamén 
conta na organización co Banco Santan-
der (Santander Universidades), a Uni-
versidade de Santiago de Compostela, a 
Fundación Cidade da Cultura de Galicia e 
a Xunta de Galicia. Amosarán as súas ex-
periencias unha manchea de emprende-
dores tecnolóxico-dixitais. Por exemplo o 
emprendedor galego Anxo Pérez, creador 

de 8Belts.com, unha innovadora 
plataforma para aprendermos lin-
guas en oito meses. 

Anxo Pérez, amais de emprende-
dor “feito a si mesmo”, é autor do 
best-seller Os 88 banzos do éxito. 
En 2014 obtivo o premio Cidadán 
Europeo polo Foro Europa e en 2013 
o premio Emprendedor do Ano de 
Deloitte. 

Tamén participará a fundadora 
e directora executiva de Corageus 
Girls e directora de Enterprise Te-
chnology en Paypal, Silvia Vásquez-
Lavado. Igualmente, intervirá nas 
xornadas o director de King.com en 
Barcelona e un dos creadores do 
videoxogo Candy Crash, Manel Sort.

Baixo o lema Creando Cultura Em-
prendedora, o programa de Spin2016 
inclúe conferencias, mercados, 
seminarios e obradoiros creativos, 
concertos, actividades de partnering e 
networking e un foro de investimento 
no que estarán presentes os princi-
pais investidores de América Latina, 
España e Portugal. Durante Spin2016 
entregaranse ademais premios aos 
mellores proxectos universitarios que 

O galego Anxo Pérez 
amosará a súa experiencia 
en Spin2016 

participan nos programas de apoio 
ao emprendemento no marco do 
evento.

Completa o evento “unha intensa 
axenda de actividades de lecer” que 
incluirá o MotorHome Santander 
Universidades (onde se poderá vivir 
a experiencia de conducir un coche 
de Fórmula1), música en directo, 
teatro de improvisación, foodtrucks e 
outras iniciativas dirixidas a espertar 
a creatividade, aprender, inspirarnos 
e coñecermos as últimas tendencias 
en innovación e emprendemento. 

 | NOVAS | RESUMO DE ACTUALIDADE TIC |
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O COETG-AETG dá a coñecer os 
galardoados nos seus Premios 
Galicia das Telecomunicacións

O 
Colexio Oficial 
e a Asociación 
de Enxeñeiros 
de Telecomu-
nicación de 

Galicia (COETG-AETG) veñen de 
fallar os Premios Galicia das Te-
lecomunicacións e da Sociedade 
da Información 2016, que serán 
entregados no transcurso da XXI 
Gala das Telecomunicacións e 
que servirán para visualizar ao 
máximo a nosa intensa activida-
de arredor da revolución dixital. 
Esta gran xuntanza dos nosos 
profesionais das TIC e da inno-
vación celebrarase o vindeiro 30 
de setembro, ás 20,00 horas, no 
Gran Hotel da Toxa.

O Premio Enxeñeiro Gerardo 
García Campos á mellor iniciativa 
empresarial no sector TIC foi para 
Monet Viticultura, pola “introdu-
ción das novas tecnoloxías da 
información en sectores onde 
aportan valor a procesos tradi-
cionais, e pola súa aplicación a 
mercados amplos”. O xurado tivo 
tamén en conta “a orientación de 
esta empresa á exportación e a 
súa actividade en I+D+i e a crea-
ción de emprego tecnolóxico”.

Materia 
prima 
galega 

O Premio Gradiant á mellor tese doutoral aplicada ao 
sector TIC recaeu en Beatriz Remeseiro López, por Avances na 
diagnose do síndrome de ollo seco: desenvolvemento de méto-
dos automáticos para a avaliación de patróns na capa lípida da 
película lacrimal. O xurado salienta que a tese fornece “solu-
cións para un problema de saúde pública, o síndrome do ollo 
seco, que afecta a unha grande parte da poboación maior de 
65 anos”. Este traballo, sinalou Gradiant, “ten xa demostrado 
a súa aplicación, tanto no eido académico como na industria 
do sector da saúde, e ten un claro potencial de transferencia 
da tecnoloxía desenvolvida”.

O Premio Ineo ao produto ou 
servizo TIC máis innovador de 
2016 foille concedido a EGATEL 
S.L. polo proxecto Smart LNB. 
Neste caso, recoñécese “o carác-
ter innovador do uso eficiente 
das capacidades de transmisión 
de datos vía satélite”. Tamén se 
valorou “o amplo espectro das 
súas posíbeis aplicacións e a 
súa contribución á transforma-
ción dixital de diversos ámbitos 
como a saúde, o fogar dixital e 
o sector industrial”.

O Premio ao Mellor Proxec-
to TIC con Beneficios Sociais, 
outorgado en colaboración coa 
axencia AMTEGA, recaeu en 
EOSA, pola creación de INclue, 
sistema tecnolóxico innovador 
para a valoración técnica da ex-

clusión social en base a criterios 
homoxéneos. O xurado tivo en 
conta “que a ferramenta presen-
tada permite unha estimación 
precisa do grao de exclusión 
social dunha persoa”. 

O Premio Acuntia á empresa 
galega que aposta polo desen-
volvemento de infraestruturas in-
telixentes de telecomunicacións, 
concedéuselle ao Real Club Celta 
de Vigo, por “liderar o desenvolve-
mento de sistemas tecnolóxicos 
que complementan ós partidos 
de fútbol e que favorecen a impli-
cación dos afeccionados”.

O Premio ao Mellor expe-
diente académico do Máster en 
Enxeñaría de Telecomunicación 
da Universidade de Vigo foi para 
Daniel Rodríguez Domínguez.

Por último, o Premio Enxe-
ñeiro do Ano outorgado polo 
Colexio Oficial de Enxeñeiros de 
Telecomunicación de Galicia e a 
Asociación de Enxeñeiros de Te-
lecomunicación de Galicia recaeu 
en César Mariñas Dávila, pola “súa 
traxectoria en postos de respon-
sabilidade en diferentes empresas 
do sector TIC e no exercicio libre 
da profesión”. Igualmente, distín-
guese “a súa profesionalidade e 
independencia, e a súa contri-
bución ao desenvolvemento das 
telecomunicacións en Galicia”.   

XXI Noite Galega das Telecomunicacións
e da Sociedade da Información 

A transformación dixital
O desafío 4.0

Venres, 30 de setembro de 2016
Gran Hotel da Toxa (O Grove, Pontevedra) | PREMIOS GALICIA DAS TELECOMUNICACIÓNS | 
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A Fundación Telefónica impulsará a finais de ano 
seis novas Lanzadeiras galegas de Emprego 

Imos ter máis Lanzadeiras de Emprego 
de Galicia, unha iniciativa de formación 
e cooperación contra o desemprego 
posta en marcha pola Fundación Telefó-
nica xunto coa Fundación Santa María 

A Real e, para a nosa terra, a Consellería de 
Economía e Industria. Máis polo miúdo, 
a ampliación destas palestras formativas 
abeiradas ás novas tecnoloxías materializa-
rase a finais de ano con seis novos puntos 
de “lanzamento” en territorio galego. Así 
nolo contaron o 5 de setembro os princi-
pais impulsores do programa reunidos en 
Compostela, na Cidade da Cultura, ao abeiro 
da celebración do Encontro en Lanzadeiras 
de Galicia 2016. 

Participaron na xeira de traballo o con-
selleiro de Economía, Emprego e Industria, 
Francisco Conde; a secretaria xeral de 
Emprego, Covadonga Toca; a directora de 
Telefónica en Galicia, Marta Menéndez; 
o director de Coordinación Territorial de 
Fundación Telefónica, Joan Cruz; e máis a 
técnica de Comunicación do Programa Lan-
zadeiras na Fundación Santa María A Real, 
Marta Prieto.

Ademais, fixeron acto de presenza as 150 
persoas que se benefician arestora do de-
vandito programa formativo-colaborativo na 
nosa terra. A convocatoria actualmente en 
activo abrangue lanzadeiras nas seguintes 

Ao seu xuízo, estes centros de 
formación e colaboración  afrontan 
“un problema moi serio”, que é o de 
contribuír a achegar solucións para o 
desemprego. Conde salientou tamén o 
feito de que se afronte este problema 
do noso tempo con respostas do noso 
tempo. “Dende un punto de vista eco-
nómico, somos testemuñas dunha forte 
irrupción das novas tecnoloxías, que 
chegaron a todos os eidos da economía 
e ante as cales as empresas están a 
reaccionar”, destacou, engadindo que 
boa parte desta reacción emprega a 
mesma fórmula da que se tira proveito 
para as lanzadeiras: “Reaccionan me-
diante a cooperación”.

localidades galegas: Marín, Redondela, Arteixo, 
Lugo e Santiago (en colaboración coa Xunta) e 
Ourense (co Concello). A elas, como dixemos, 
engadiráselles na recta final de ano seis novos 
emprazamentos máis. 

Na xuntanza do Gaiás os representantes das 
devanditas entidades coincidiron en animar ao 
centenar e medio de mozas e mozos presentes 
no acto a proseguir con valentía co camiño 
iniciado ao abeiro das lanzadeiras, apostando 
por desenvolver a súa capacidade innovado-
ra e laboral, “que sen dúbida é moita” e que, 
segundo sinalou o conselleiro de Economía no 
remate da xornada, “está presente en todos e 
cada un de nós, o único que é preciso é termos 
oportunidades para que este potencial abrolle 
en calquera das súas manifestacións”. 

Conde salientou que este programa mellora 
“a empregabilidade da mocidade e a súa cua-
lificación a través dunha formación que busca 
a especialización dos participantes que se ato-
paban en situación de desemprego ao inicio da 
iniciativa en xuño”. O conselleiro defendeu que 
a aposta pola formación “permite á mocidade 
aumentar as súas oportunidades para atopar un 
emprego de calidade, ao tempo que contribúe 
a mellorar a competitividade do tecido empre-
sarial e industrial galego ao contar con persoal 
máis cualificado”. Ademais, dixo, “estas lanzadei-
ras en concreto ofrecen novas oportunidades 
para os mozos e mozas dos cinco concellos 
participantes”.

Formación e 
colaboración
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A edición en curso
Respecto da convocatoria en curso, 

o pasado mes de xuño confirmamos a 
posta en marcha de cinco lanzadeiras: 
a de Arteixo, a de Lugo, a de Marín, a 
de Redondela e a de Santiago. A estas 
cómpre engadir a de Ourense, impul-
sada co respaldo do Concello. Cada 
palestra formativa, como sinalamos, 
está integrada por 25 persoas desem-
pregadas: mulleres e homes con idades 
comprendidas entre os 18 e os 59 anos. 
Durante estes meses os participantes 
das cinco Lanzadeiras de Emprego 
(150 en total) xuntáronse varios días á 
semana e nestas xeiras de traballo e for-
mación puideron participar en sesións 
de adestramento e intelixencia emocio-
nal, en dinámicas de comunicación, de 
marca persoal e de procura de emprego 
2.0, en prácticas de entrevistas persoais,  
en elaboración de mapas de laborabili-
dade, en visitas a empresas, en reunións 
con emprendedores e, tamén, en 
procesos de intermediación laboral con 
responsábeis de recursos humanos.

As palestras de Arteixo, Lugo, Marín, 
Redondela, Santiago e Ourense están 
incluídas nas 145 lanzadeiras que a Fun-
dación Santa María A Real e Fundación 
Telefónica puxeron en marcha este ano 
por todo o ámbito estatal, para o que se 
contou (e se conta) tamén coa colabo-
ración do Fondo Social Europeo. 

Segundo informaron daquela os 
impulsores desta iniciativa laboral, du-
rante 2014 e 2015 as lanzadeiras foron 
“unha demostración dun proxecto que 
responde con efectividade ao problema 
do desemprego” e cuxos resultados de 
inserción laboral, superiores ao 60%, 
“convidan a seguir loitando contra esta 
secuela social do desemprego”. 



Os ámbitos de actuación de 
Gradiant

O Centro Tecnolóxico Gradiant é a día 
de hoxe un referente en materia de In-
dustria 4.0: unha das principais punta de 
lanza europeas no que se coñece como 
a Cuarta Revolución Industrial. Neste 
ámbito xeral de actividade innovadora 
(un ámbito que se diferencia das ante-
riores “revolucións”, principalmente, polo 
importante papel que xogan os datos e 
as novas tecnoloxías da información) o 
centro galego achega a súa experiencia e 
competencias clave para cousas como o 
seguimento de procesos, o desenvolve-
mento e despregamento de plataformas 
e sistemas de control ou o fornecemento 
de sistemas robustos de comunicacións 
en tempo real.

O que é a Industria 4.0
Trátase dun novo modelo de facer as 

cousas, de producir, que implica un gran 
cambio no paradigma de fabricación por 
todos coñecido: agora os datos importan 
e teñen gran utilidade para facer eficiente 
a cadea produtiva, para probar a fondo 
un produto antes de lanzalo ou para 
axustar ao máximo custes operativos. Su-
porá, entre outras consecuencias directas, 

Cara a Cuarta 
Revolución Industrial

a integración dos Sistemas Ciber-Físicos 
(CPS) na fabricación, a loxística e o uso 
da Internet das Cousas e os servizos nos 
procesos industriais. Segundo informa 
Gradiant, a Cuarta Revolución Industrial 
non só se dará nas factorías, nos puntos de 
venda ou nos procesos de loxística: pola 
contra, abranguerá toda a cadea de valor. 
“A hiperconectividade e a interoperativi-
dade, a aparición de tecnoloxías como a 
Computación na Nube ou a Internet das 
cousas, a Analítica de Datos ou a sensori-
zación masiva, ofrecen grandes e novas 
posibilidades á industria, e sobre todo 
expoñen novos retos a resolver”, explican 
fontes do centro tecnolóxico galego, 
engadindo que a Industria 4.0 empregará 
eses novos recursos tecnolóxicos para 
“reducir custos, mellorar os tempos, e 
conseguir mellorar a eficacia e a eficiencia 
en toda a cadea de valor”. Porén, engade 
Gradiant, son precisas transformacións 
parellas que permitan un óptimo asenta-
mento da Industria 4.0, co fin de permitir 
o máximo e máis axeitado pulo. Por unha 
banda, requirirase un novo modelo de 
traballo fabril: amais de demandarse perfís 
distintos, esixiranse outras dinámicas, ou-
tros horarios e distintas prioridades (a in-
dustria necesitará man de obra máis cua-
lificada, que cambiará o traballo manual 

ou fabril polo software). Por outra banda, será 
precisa máis seguridade. De feito, de proliferar as 
máquinas e os dispositivos conectados á Rede, 
incrementarase o risco de ataques en potencia. 
“Son necesarios sistemas seguros de protección 
e medidas de salvagarda dos datos que poidan 
evolucionar e adaptarse a diferentes contornas e 
que sexan efectivas”, explica Gradiant. 

O que achega Gradiant
No devandito modelo de industria que xira 

arredor dos datos teñen especial importancia as 
tecnoloxías de Gradiant no eido da Analítica de 
Datos. Estas, entre outras cousas, permiten achar 
e predicir fallos e optimizar e simular procesos 
industriais. O centro tecnolóxico tamén destaca 
os seus desenvolvementos para a protección da 
información crítica nos procesos industriais ao 
longo de todo o seu ciclo de vida (transmisión, 
almacenamento e procesado). En concreto, Gra-
diant achega ao sector 4.0 os seguintes puntos 
de acción: conectividade mediante IoT industrial 
e sistemas encaixados; sistemas de comunica-
cións ad-hoc para contornas industriais; Analítica 
de Datos e Información Masiva (Big Data) para 
análises, optimización de procesos e predición 
de eventos; Despregamento e xestión de infraes-
truturas TI e cloud; e seguridade da información. 

Big Data ou información masiva
O ámbito dos datos inxentes (Big Data) e da 

súa análise exhaustiva (Data Analytics) consti-
túe unha das principais contornas de traballo 
do Centro Tecnolóxico Gradiant, dándose a 
circunstancia, ademais, de que o Big Data é un 
piar fundamental na construción da Industria 
4.0. A todos os niveis, falamos dun eido espe-
cialmente acaído para o xurdimento de cousas 
que garantan o óptimo crecemento da nova 
revolución industrial: cousas que permitan crear 
novos modelos de negocio, descubrir novas 
ofertas de produto ou monetizar os datos. Así o 
certifica un informe recente de Accenture sobre 
a innovación en España, no que se di que as 
firmas máis innovadoras usan Big Data e Data 
Analytics, principalmente, para descubrir novo 
negocio (94% de media), aumentar os índices 
de retención e de adquisición de clientes (86%), 
e para desenvolver novos produtos e servizos 
(82%). “Os datos”, sinala Gradiant a respecto do 
devandito, “son un dos activos máis valiosos e 
menos explotados de calquera organización ou 
empresa”. Xestionalos e extraer o seu valor oculto 
significa vantaxes competitivas innegábeis, ex-
plica o centro tecnolóxico, que engade que o de-
vandito permitiría “tomar decisións estratéxicas 
mellor informadas, predicir resultados, anticipar-
se aos mercados, obter mellores rendementos e 
mellorar a operativa das organizacións”. 
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Gradiant repasa para nós as súas tecnoloxías 
para transformar a industria en Industria 4.0

| GALICIA, EIXE DE INVESTIGACIÓN | 



Medio Ambiente achega plataforma web para 
compartirmos e protexermos as nosas paisaxes


Inés Santé na presentación da ferramenta

10 |

A 
finais do mes de xullo foi-
nos dado a coñecer nos 
seus detalles o vindeiro 
Catálogo das Paisaxes de 
Galicia (211 áreas de es-

pecial interese paisaxístico que abranguen 
un total de 252.595 hectáreas e que agora 
contarán coa máxima blindaxe estética 
e ambiental) e, días despois, o venres 5 
de agosto, a Xunta deu un novo paso na 
salvagarda desta valiosa vertente natural 
galega (estética, medioambiental, turísti-
ca, etnográfica) e, tamén, na súa visuali-
zación e reivindicación. Trátase da posta 
en marcha, por parte da Consellería de 
Medio Ambiente, dunha plataforma web 
para que a cidadanía (nós e os visitantes) 
poidamos compartir e coñecer as paisaxes 
de Galicia. O recurso tecnolóxico foi dado 
a coñecer pola directora do Instituto de 
Estudos do Territorio, Inés Santé. A ferra-
menta está accesíbel en mapas.xunta.gal/
visores/imaxespaisaxe. 

Con ela, sinalou Santé, poderemos ver e 
localizar fotografías da paisaxe, actuais e 
pasadas, e tamén achegar “a nosa propia 
visión e perspectiva”, enviando e compar-
tindo as nosas imaxes. “Trátase dun siste-

A ferramenta, que se pode empregar de 
cheo dende un computador ou dispositi-
vo móbil, será piar básico dun sistema de 
información gráfica e documental sobre a 
paisaxe galega. En palabras de Inés Santé, 
“isto resultará de gran utilidade para a 
xestión e planificación da paisaxe, xa que fa-
cilitará a análise das dinámicas paisaxísticas 
e das causas que deron lugar aos diferentes 
tipos de paisaxe”. E engadiu: “O obxectivo 
é que a xente envíe non só imaxes actuais, 
senón tamén fotografías históricas, o que 
permitirá facer unha comparación e analizar 
as transformacións da paisaxe”.

A maiores, fixo fincapé noutras das 
grandes utilidades potenciais da platafor-
ma: localizar e visualizar lugares degrada-
dos e pór en marcha iniciativas axeitadas 
de optimización. “Estamos perante unha 
plataforma interactiva na que o usuario 
pode indicar o principal valor que, na súa 
opinión, posúe a paisaxe representada na 
fotografía e, a partir destes datos, poderase 
analizar o carácter e os valores paisaxísticos 
de cada unidade de paisaxe”, engadiu. A idea 
é que as achegas da comunidade internauta 
contribúan a unha mellor xestión da nosa 
contorna xeográfica. En palabras de Santé, 
“non só se trata dun sistema gráfico sobre 
a paisaxe, senón que tamén proporcionará 
datos para a análise da evolución histórica 
e o seguimento das dinámicas paisaxísticas 
actuais”. A directora do ITE tamén animou ás 
galegas e galegos a participar na plataforma 
e incrementar a cifra de fotos, que polo de 
agora rolda as trescentas. 

ma de información xeográfica voluntaria 
e de participación, que consiste en utilizar 
a web para recoller, catalogar, indexar e 
distribuír información xeográfica proporcio-
nada voluntariamente”, sinalou a directora 
do IET, engadindo que a plataforma ten un 
duplo obxectivo: por unha banda amosar 
fotografías de paisaxes de Galicia, nas que o 
usuario pode identificar o ámbito xeográfi-
co dende o que foron obtidas, e pola outra 
fomentar a participación cidadá a través do 
envío de imaxes para a súa incorporación 
ao sistema. 
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Coidadoras/es 
da nosa imaxe
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A 
Fundación 
Vodafone España 
abre a primeira 
convocatoria de 
Connecting for 

Good Galicia, o programa impul-
sado en colaboración con Vodafo-
ne e a Xunta de Galicia, a través da 
axencia AMTEGA (Axencia para a 
Modernización Tecnolóxica de Ga-
licia) e a Consellería de Economía, 
Emprego e Industria, para desen-
volver iniciativas emprendedoras 
de innovación social dixital, que 
como lembraremos presentouse 
en socidade no mes de xullo. 
A finalidade de Connecting for 
Good Galicia é apoiar a empren-
dedores e/ou PEME de recente 
creación cuxos proxectos de 
negocio contribúan á innovación 
social, en concreto, aqueles que 
resolvan algún reto social no 
ámbito da educación, saúde, par-
ticipación cidadá, ou calquera dos 
recollidos na Axenda Dixital de 
Galicia 2020, valorando especial-
mente o enfoque inclusivo cara os 
colectivos de persoas con diversi-
dades funcionais ou cognitivas e 
de persoas maiores. 

Polo tanto, o obxectivo do 
programa é conseguir que estas 
iniciativas empresariais se con-
vertan en negocios reais e os seus 
produtos ou servizos despeguen 
coas maiores garantías de éxito.

Tecnoloxías para 
o mundo que 
queremos

Nesta convocatoria seleccionaran-
se até un máximo de seis iniciativas 
de emprendemento, que contarán 
cun patrocinio de 2.000 euros cada 
unha, concedido pola Xunta, así 
como de axudas, outorgadas por 
Fundación Vodafone, para a contra-
tación de persoas con diversidades 
funcionais para o desenvolvemento 
das súas respectivas ideas de nego-
cio. Doutra banda, tamén poderán 
optar á concesión dunha axuda de 
25.000 euros da Xunta de Galicia ao 
mellor proxecto para a súa execu-
ción e posta en marcha. Ademais, 
a Fundación Vodafone outorgará o 
Premio Conectados pola Accesibilida-
de de 10.000 euros, ao proxecto que 
mellor incorpore no seu seo os prin-
cipios de accesibilidade universal.

Os proxectos incorporados ao 
Programa beneficiaranse de sesións 
de formación e mentoring e accede-
rán a un conxunto de ferramentas 
e recursos a través dun traballo 
personalizado e dunha metodoloxía 
de aceleración específica baseada 
na innovación. Todas as iniciativas 
disporán dun espazo de traballo na 
sede de Vodafone Connecting for 
Good, situada nas dependencias 
do Centro de Emprendemento da 
Cidade da Cultura (monte Gaiás 
de Santiago de Compostela), para 
facilitar a coordinación e xestión das 
propostas.

| AMTEGA | 

Vodafone Connecting for Good 
Galicia abre a súa primeira 
convocatoria

A convocatoria
O prazo para a presentación de proxectos comezou 

o pasado 5 de setembro e finalizará o 30 deste mes. O 
fallo do xurado notificarase antes do 7 de novembro. 
A fase de formación dos proxectos seleccionados terá 
unha duración de seis meses, desde o 14 de novembro 
2016 ata o 14 de maio 2017.

Poderán solicitar a súa participación no programa 
Vodafone Connecting for Good Galicia todas aquelas 
empresas e emprendedores maiores de 18 anos que, 
desde Galicia, conten cun modelo de negocio inno-
vador/novo e claras vantaxes competitivas para un 
produto e/ou servizo que resolva algún reto social no 
ámbito da educación, saúde, participación cidadá, ou 
calquera dos recollidos na Axenda Dixital de Galicia 
2020, e valorarase especialmente o enfoque inclusivo 
á hora de ter en conta a persoas con discapacidade e 
persoas maiores.

Para a valoración dos proxectos, deberase completar 
o formulario dispoñíbel en liña. Unha vez finalizado 
o prazo de presentación de solicitudes, comezará o 
proceso de selección dos participantes que constará 
de tres fases. Nunha primeira fase valoraranse todas as 
solicitudes en base á documentación achegada, nunha 
segunda fase os proxectos que sexan seleccionados 
terán que presentar documentación adicional, e nunha 
terceira fase convocaranse entrevistas persoais aos 
solicitantes que superasen as dúas primeiras fases, co 
fin de coñecer todos os detalles do seu proxecto. 
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Dixitalización da Xustiza: 
pasos decisivos 

Avanzámolo hai unhas semanas 
dende Código Cero (dende a revista 
e dende a web)  en outubro  a 
Axencia AMTEGA, en colaboración 
coa Vicepresidencia, porán en 

marcha a sede electrónica xudicial. Isto que tipo de 
vantaxes vai fornecer á cidadanía? Pois, basicamente, 
a e-sede serviranos como canle de comunicación 
electrónica segura coa Administración de Xustiza, 
complementando os servizos do portal eXustiza. En 
concreto, permitiranos consultar o estado no que se 
atopan as nosas demandas ou procesos xudiciais nos 
que sexamos parte. 

Para saber en que fase se atopa o noso proceso só 
precisaremos identificarnos na sede cun certificado 
dixital ou co DNI electrónico. 

Isto polo que atinxe á primeira fase dunha sede 
xudicial, que irá incorporando funcionalidades de 
maneira progresiva, como por exemplo a de poder-
mos iniciar procedementos monitorios, unha fórmula 
xudicial para reclamar impagos, que non precisa da 
intervención dun avogado ou dun procurador.

O obxectivo, lembra estes días AMTEGA, “é que a 
sede se consolide como canle única para todas as 
actuacións, procedementos e servizos do ámbito 
xudicial como a presentación telemática de escritos, 
a validación de documentos, o acceso ao taboleiro de 
edictos, as notificacións electrónicas, poxas xudiciais 
ou o acceso seguro aos expedientes dos procesos 
xudiciais nos que se é parte”. 

A sede xudicial estará accesíbel desde o portal 
xustiza.gal e, en palabras da axencia que dirixe Mar 
Pereira, “é unha das pezas clave da Xustiza sen papeis, 
un proceso complexo e progresivo, que se conseguirá 
unha vez que estea implantado o expediente xudicial 
electrónico, e que en Galicia están todas en marcha”. 

Entre as pezas que compoñen o EXE están  as 
comunicacións integramente telemáticas entre os 
axentes xudiciais e o conxunto de sistemas e solucións 
tecnolóxicas que conseguirán que “o ciclo vital dos 
documentos xudiciais sexa completamente dixital”,  
sistemas e solucións como o visor do expediente xudi-
cial; a integración da sinatura electrónica nos sistemas 
de información de xuíces e fiscais; a consolidación dun 
repositorio xudicial único; o sistema de gravación de 
vistas eFidelius ou o sistema de videconferencias. 

A partir de outubro poderemos 
consultar en liña o estado no que se 
atopan os nosos procesos xudiciais 

Visor
En marzo deste ano iniciouse nos xulgados de Pontevedra a pilotaxe do visor do 

expediente xudicial, unha solución multidispositivo para todos os profesionais da 
Administración de Xustiza, que lles permite acceder á información dos expedientes 
xudiciais en formato electrónico, convenientemente ordenada e catalogada. A 
día de hoxe o visor está operativo en sedes xudiciais de A Coruña, Santiago, Vigo, 
Pontevedra, A Estrada, Vilagarcía, Cangas, Marín e Redondela e o están a empregar 
máis de 260 profesionais entre xuíces, fiscais e letrados.

Gravacións e sinatura dixital
O sistema de gravación de vistas con sinatura dixital eFidelius permite incorporar 

as gravacións dos xuízos ao expediente xudicial electrónico. Na actualidade, o 85% 
das salas de vistas, é dicir 137, contan esta esta solución instalada. Entre xaneiro e 
xuño graváronse en Galicia máis de 7.000 vistas.

Repositorio único
Ao abeiro desta dixitalización da Xustiza, Galicia conta xa cun repositorio unifica-

do xudicial, único para todo o territorio da Comunidade autónoma, que segundo 
informan AMTEGA e Vicepresidencia está consolidado no 100% dos órganos xudi-
ciais (45 sedes xudiciais, 4 audiencias e o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia), e 
permite a consulta de case nove millóns de expedientes. 

Plan Senda 2020
Todas estas actuacións enmárcanse no Plan Senda 2020, dirixido a “afianzar a 

dixitalización da Xustiza e avanzar cara o cero papel”. Trátase, sinalan AMTEGA e 
Vicepresidencia, dun proceso progresivo que Galicia iniciou en 2009 coas medidas 
do I Plan Senda (renovación de equipamento e infraestruturas de telecomunica-
ción en todas as sedes xudiciais, implantación de sistemas de información para 
os diferentes perfís profesionais da Administración da Xustiza) e que “culminará 
coa implantación efectiva do Expediente Xudicial Electrónico”. O Plan Senda 2020 
busca “acadar unha Xustiza máis próxima e transparente, máis eficiente grazas á 
xestión electrónica e segura e conta cun investimento previsto de 26,6 millóns de 
euros”. 


Mar Pereira, directora de AMTEGA, e Alfonso 

Rueda, vicepresidente da Xunta
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Vida pública dixital 

presente en practicamente a metade dos 
mesmos (49,7%), seguida de Twitter (22,7%). 

Por outra banda, o estudo do observatorio 
destaca que o 29,5% das administracións 
locais galegas teñen dispoñíbel un portal 
ou espazo de transparencia dentro da súa 
entidade. A maiores, sinálase, a práctica tota-
lidade dos concellos que indicaron que non 
contaban con portal de transparencia sinala-
ron que estarían interesados en dispoñer dun 
portal ou espazo con estas características.

Respecto da cuestión da interoperabilida-
de, o informe destaca que o 8% dos concellos 
suprimiu a obriga de achegar algúns docu-
mentos (DNI, certificacións de obrigacións 
tributaria, familia numerosa, discapacidade, 
inscrición en rexistros, etc.); e o 20,6% dos 
concellos substituíron por declaracións res-
ponsábeis algúns documentos a subministrar 
(certificación de conta bancaria, poderes de 
representación, etc.).

Asemade, máis da metade dos concellos 
(50,5%) mantiveron un intercambio de datos 
con outras administracións, mediante a 
recepción de documentos con certificados 
electrónicos.

Volvendo aos 
datos concretos, 
sinalar que no informe 
tamén se lembra que máis 
da cuarta parte dos concellos 
galegos contan cun catálogo de 
procedementos, e destes, o 80,2% dispón 
dun catálogo accesíbel a través da Rede. 
Asemade, máis da metade (o 52,9%) das 
entidades locais con sitio web conta cunha 
sede electrónica, o que significa un medre 
de máis de 20 puntos porcentuais nos dous 
últimos anos. Este proceso, malia estar 
estendéndose en todos os concellos, con 
independencia do seu tamaño, atinxe espe-
cialmente aos de máis de 50.000 habitantes, 
que teñen a maior taxa de implantación de 
e-sede, do 85,7%.

No informe tamén se salienta positiva-
mente a presenza nas redes sociais dos 
nosos concellos. Así, máis da metade das 
nosas administracións locais xa están a 
tirarlles partido a estes servizos e comuni-
cades, especialmente útiles para comuni-
carse dunha maneira máis participativa e 
inmediata coa cidadanía. Neste senso, a can-
tidade de aqueles que lles extraen proveito 
ás redes 2.0 experimentou nestes dous anos 
un medre de 7,2 puntos. A investigación de 
OSIMGA apunta a que a rede social máis 
común nos concellos galegos é Facebook, 

En termos xerais, os nosos Conce-
llos son plenamente conscientes 
das vantaxes de afianzárense 
no dixital. Saben, algúns máis 
e outros menos (pero cada vez 

abundan máis os primeiros) 
que apostar polas ferramentas 
tecnolóxicas redunda (entre 
outras moitas cousas) nunha 
mellor comunicación coa cidada-
nía, nunha máis ampla participación 
da mesma na vida pública do conce-
llo e nunhas maiores transparencia, 
seguridade a axilidade nas xestións 
e tramitacións. Por outra banda, 
tamén é certo que a lei obriga a esta 
implantación local de medios electróni-
cos, o que completa un panorama pro-
picio para o pulo da mesma. Todo parece 
indicar que este panorama propicio existe 
na nosa terra, e o máis recente informe do 
observatorio galego OSIMGA sobre o nivel 
de implantación das ferramentas dixitais de 
comunicación e interacción coa cidadanía 
nos nosos concellos, así o confirma. 

As cifras tenden a ser máis positivas ca ne-
gativas, aínda que, como é de agardar, amó-
sanse eivas e desequilibrios que cómpre ir 
emendando. Entre os datos positivos figura 
o seguinte: catro de cada cinco concellos 
permiten xa facer algunha tramitación 
telemática dos  seus procedementos, o que 
achega unha taxa 3,2 maior cá de hai dous 
anos. Os trámites máis estendidos son (en-
tre outros) os seguintes: Rexistro de docu-
mentos, Queixas e suxestións e Solicitude e 
obtención de certificados. Entre o negativo, 
moitas das nosas entidades locais adoecen 
aínda dos orzamentos e da capacitación 
dixital requirida para subirse definitivamen-
te ao carro das novas tecnoloxías. 

No estudo do Observatorio, respecto do 
devandito, sinálase que a falta de recursos 
económicos, cun 24,4% dos concellos gale-
gos, seguida de baleiros de formación cun 
19,6%, son os dous principais atrancos cos 
que se atopan os concellos de Galicia á hora 
de optimizar a Administración Electrónica.

Estes e outros números figuran na nova 
entrega do informe bianual sobre eAdmi-
nistración nos concellos de Galicia que vén 
de publicar o Observatorio da Sociedade da 
Información de Galicia (OSIMGA) depen-
dente da axencia AMTEGA. Na investigación 
avalíanse parámetros como por exemplo a 
calidade do equipamento, o nivel de desen-
volvemento das sedes electrónicas locais, 
a interoperabilidade entre administracións, 
etc.   

Medra a cifra de Concellos que apostan 
de cheo polas novas ferramentas 

de comunicación e interacción coa 
cidadanía
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Lugo acada 4,1 millóns para 
converterse en smart

A ferramenta DispoApp do Concello de 
Santiago, presentada o pasado 9 de 
xuño, está a colleitar un salientábel 

éxito de participación dende o seu lanza-
mento. Como lembraremos, foi desenvolvida 
integramente por Turismo de Santiago para 
informar en tempo real nas oficinas de infor-
mación turística sobre a dispoñibilidade de 
prazas nos establecementos hostaleiros da 
cidade. A idea, sinalou o Concello daquela, 
era dar resposta á importante actividade de 
consultas rexistradas nas ditas oficinas sobre 
a dispoñibilidade de prazas dispoñibles en 
hoteis, pensións e albergues. A clave, mate-
rializada a través de DispoApp, foi permitir 
que fosen os propios establecementos os 
que cargasen na aplicación a dispoñibilidade 
de prazas que teñen en cada momento. 

A ferramenta púxolle fin, definitivamente, 
á solución tradicional de ofrecer dende os 
centros de atención listaxes de teléfonos 
de establecementos sen máis información 
sobre se contaban con vacantes ou non. 
Segundo puidemos saber, as cifras acada-
das até agora por DispoApp están a ir alén 
das primeiras expectativas dos hostaleiros 
e dos técnicos de turismo. Así, dende xuño 

atendéronse máis de 5.000 consultas, cunha 
media diaria superior a 80 reservas. Ademais, 
en breve incluiranse melloras para impulsar 
aínda máis o medre e espallamento da fe-
rramenta. Segundo puido saber Turismo de 
Santiago, as vantaxes máis valoradas polos 
turistas teñen que ver coa “facilidade de uso 
da aplicación, tanto para introducir datos 
como para procuralos”. 

A  iniciativa para converter Lugo nunha 
cidade avanzada, intelixente e sus-
tentábel, o proxecto Lugo Smart City, 

recibiu este verán un importante pulo para 
o seu desenvolvemento. Así o fixo saber o 
pasado martes 2 de agosto a alcaldesa Lara 
Méndez, que sinalou que o Concello contará 
con 4,1 millóns de euros para afianzarse no 
ámbito smart con todo o que isto implica 
(máis eAdministración, máis eficiencia nos 
recursos, máis sustentabilidade). Deste 
orzamento, sinalou a rexedora, o 60% (uns 
2,5 millóns) vén da man do Ministerio de 
Industria e Enerxía, a través de Red.es (co co-
financiamento do Fondo Europeo de Desen-
volvemento Rexional), procedendo o 40% 
restante do Concello, máis de 1,6 millóns de 
euros, 822.560 euros para esta anualidade e 
outros 822.560 para a que vén. 

Lugo Smart City levouse a cabo den-
de diversas concellerías, a de Economía, 
Emprego e Desenvolvemento Económico, 
a de Concello e Cidadanía e a de Desen-
volvemento Sostible, así como dende 
diversas áreas como o Centro de Empresas e 
Innovación. A alcaldesa tamén lembrou que 
a iniciativa acadou o aval de 11 institucións 
públicas e privadas, a Deputación de Lugo, 
a Universidade de Santiago (Campus de 
Lugo), o Concello de Xixón, a Confederación 
de Empresarios de Lugo, a Federación de 
Comercio, a Asociación de Empresarias de 
Lugo e Telefónica, así como a Federación de 
Asociacións de Veciños de Lugo, a Funda-
ción TIC e a Asociación Terras de Lugo. 

Segundo engadiu Lara Méndez, estes 
apoios foron “decisivos” para a consecu-
ción do devandito pulo orzamentario e 

para a inclusión do 
proxecto smart local 
na II Convocatoria de 
Cidades Intelixentes. 
Xunto cunha ducia de 
programas análogos 
doutras localidades de 
todo o ámbito estatal, a 
iniciativa da Cidade da 
Muralla impúxose na 
Convocatoria entre 111 
proxectos presentados. 
“A proposta de Lugo”, 
engadiu, “foi a única de 
Galicia presentada de 
xeito individual que aca-
dou financiamento”.

Tal e como mani-
festou a rexedora, con 
Lugo Smart City o Concello busca máis 
integración para “involucrar á cidadanía 
nos procesos administrativos do Concello, 
eficiencia para mellorar a prestación de ser-
vizos públicos locais con alta incidencia no 
cidadán a través de cambios nos modelos 
de xestión apoiados nas TIC; transparencia 
para facilitar o acceso, a consulta e o uso dos 
datos públicos dos servizos municipais e 
coordinación, para axilizar o traballo entre as 
áreas municipais a través da integración de 
servizos intelixentes”. Isto, sinalou, garantirá 
“axilidade, máis participación da veciñanza e 
un aforro para a administración e a cidada-
nía de 1,6 millóns de euros nun ano, aforro 
que se verá incrementado a longo prazo, 
chegando ata 8 millóns de euros en 5 anos, 
é dicir, o dobre do investido”.

Entre as liñas de acción fundamentais que 
acubilla este proxecto figuran as seguintes: 
Administración Electrónica, Plataforma de 
xestión intelixente de infraestruturas locais 

baseada no GIS, Tarxeta Intelixente (que 
incluirá, ademais do pago de transporte 
urbano que xa se pode realizar a día de 
hoxe, o abono de taxas municipais ou a 
verificación de identidades en eAdministra-
ción, entre outras), o Portal de Transparencia 
(que fortalecerá o actual, posto en marcha o 
pasado mes de maio, e que inclúa ademais 
un portal de Goberno Aberto ou indicado-
res de transparencia); a Xestión intelixente 
do aparcamento para 200 prazas (permitirá, 
a través dunha rede de sensores sen fíos ins-
talados no asfalto, detectar o peso dun vehí-
culo, o que indicará que existe ou non unha 
praza libre de aparcadoiro a través dunha 
aplicación móbil, que contará cun sistema 
de guiado ata a praza libre máis próxima) e a 
Xestión refugallos sólidos urbanos (empra-
zamento de sensores de almacenamento 
conectados vía GPRS ou 3G nos colectores, 
principalmente para os do territorio rural, 
cun software central, o que indicará se é 
preciso ou non pasar a recoller o lixo).
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DispoApp de Santiago duplica a cifra 
de establecementos hostaleiros
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O  s nosos concellos están amosando ao 
mundo blogueiro os seus potenciais 
turísticos. E fano por varios motivos 

(hábitos turísticos cada vez máis enraizados 

na Rede, necesi-
dade de abrir novos vieiros para a 
nosa autopromoción), pero en boa 
medida porque unha parte impor-
tante da actividade viaxeira, hosta-
leira e gastronómica estatal ten o 
seu punto de partida nos cadernos 
persoais de “viaxeiros-blogueiros” 
referenciais. Se hai unhas semanas 
falamos das xeiras de acollida de 
influencers do Concello de Ferrol, 
ou dos encontros celebrados en 
Camariñas, agora é a quenda de 
Lalín, que vén de anunciar que en 
outubro amosará o potencial do 
Concello perante unha ducia de 
blogueiros. 

Trátase dunha iniciativa impul-
sada dende Concellería de Turismo 

e diríxese a visualizar os atractivos 
locais perante bitacoreiros turístico de 
“influencia e prestixio”. Segundo fixo saber 
o concelleiro Francisco Vilariño, a iniciativa 

encamíñase a difundir o concello de Lalín 
e os seus recursos, contribuíndo a acadar a 
máxima promoción a nivel turístico en redes 
sociais e nos cadernos dixitais de cada parti-
cipante, “coa repercusión que isto significará 
para o enriquecemento social, económico e 
cultural do concello”. 

A iniciativa abranguerá xeiras de acollida 
de blogueiros durante unha fin de semana 
do mes de outubro. Durante esta estadía os 
impulsores do programa amosaranlles os 
enclaves de Lalín de meirande valor pai-
saxístico, natural, arquitectónico e histórico, 
incluída a Fraga de Catasós (un conxunto de 
gran valor ambiental declarado Monumento 
Natural e que acubilla, no seu seo, algúns 
dos máis senlleiros carballos e castiñeiros da 
nosa terra), as diferentes rutas do rural ou os 
emprazamentos máis salientábeis da propia 
vila. O Concello confía en que a estadía dos 
blogueiros en Lalín repercuta moi positiva-
mente na presenza vindeira de visitantes, 
con todo o que ten isto de positivo para o 
comercio local e os eidos gastronómicos e 
hostaleiros locais. 

Lalín acollerá unha embaixada de blogueiros
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A mais de Lugo (a través de Lugo Smart City), partici-
pan na II Convocatoria de Cidades Intelixentes do 
Ministerio de Industria da que falamos nas páxinas 

anteriores outras dúas urbes galegas: A Coruña e Santia-
go. Farano de maneira conxunta a través da Plataforma 
de Goberno Aberta, Colaborativa e Interoperábel. Nesta 
plataforma tamén participan Madrid e Zaragoza. A esta 
convocatoria presentáronse un total de 111 proxectos 
procedentes de toda España, concellos de máis de 20.000 
habitantes (concellos, mancomunidades, cabidos, consells 
e deputacións), e comunidades uniprovinciais. A proposta 
do Ministerio de Industria abrangue ampliar o investimento 
inicialmente previsto de 48 millóns de euros a 63 vía Red.
es, co co-financiamento do Fondo europeo de Desenvolve-
mento Rexional (FEDER).

A plataforma conxunta da Coruña, Compostela, Madrid 
e Zaragoza recibirá a través do devandito programa un in-
vestimento de 2.090.461,80 euros, achegados por Red.es (o 
60%) e polos propios concellos (o 40%). Artéllase en varias 
frontes de traballo. Por exemplo unha liña que contempla 
a posta en marcha dunha infraestrutura que impulse o que 
se coñece como “goberno aberto”. Ou sexa, unha infraestru-
tura que visualice ao máximo, a través das redes, a infor-
mación que manexa cada Concello, e que tamén sirva para 
dar forma as ferramentas que optimicen a participación da 
cidadanía. Ademais, desenvolveranse portais de transparen-
cia enlazados con datos abertos. Nun plano máis concre-
to, as actuacións programadas abranguen, entre outras 
medidas, o deseño de procesos de participación, a xeración 
e implantación de software de xestión de propostas, un 
software de votación e un sistema de xestión de votacións. 
O proxecto no que concorren A Coruña e Santiago foi o 
único dos elixidos se presentou de maneira conxunta entre 
varias cidades (obtivo a terceira mellor puntuación).

Pulo de Red.es ao proxecto intelixente 
conxunto da Coruña e Compostela
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O   Concello de Xinzo de Limia vén de 
presentar varias novidades impor-
tantes relacionadas co tecnolóxico 

e que se dirixen, todas elas, a amplificar e 
mellorar os servizos de comunicación da 
cidadanía (e “coa” cidadanía). En primeiro 
lugar, estrou un novo deseño da web 
de seu (xinzodelimia.es), que terá un 
deseño responsive plenamente adaptado 
a todo tipo de dispositivos e grazas ao 
cal, sinalouse na presentación, “calquera 
cidadán poderá navegar sen complica-

O Concello de Vilagarcía achegou 
este verán unha boa nova para os 
seareiros das bicis: a recuperación do 

servizo de empréstamo de bicicletas de man 
que ficou detido co anterior equipo consis-
torial. A adxudicataria do servizo municipal 
(Vaibike!) é unha empresa de Alacante 
chamada LaBici, que xa fornece xestión e 
mantemento a iniciativas semellantes en 
Ponferrada, Murcia, Gandía ou Benidorm. A 
nova da reestrea de Vaibike tivo tamén unha 

cións”. Ademais disto, a 
páxina levou parello un 
traballo importante de 
posicionamento, co fin 
de que acabe por ser o 
elemento máis referen-
cial e máis visíbel nos 
buscadores que empre-
guemos para procurar a 
web do concello. 

Por outro lado o Go-
berno local tamén deu 
a coñecer a apertura de 
sete puntos de conexión 
a Internet  de carácter 
público e baseados 

en tecnoloxía Wi-Fi. 
Trátase, informou o Concello, dunha serie de 
equipamentos que van permitir á veciñanza 
conectarse de balde á Rede e no propio 
casco urbano da vila ourensá. Habilitaran-
se na praza Carlos Casares, no parque do 
Toural, no Pavillón, nas piscinas, na Escola 
de Gaitas, no campo de fútbol e no Conser-
vatorio de Música. Os puntos de conexión 
asegurarán boa calidade de servizo para 
trinta usuarios simultáneos conectados a 
cada un deles.  

Xinzo estrea novo deseño web e anuncia sete puntos Wi-Fi

A Rúa estrea aplicación 
móbil para interactuar 
coa veciñanza

Vilagarcía reestrea o servizo 
Vaibike! con aplicación móbil 
engadida

vertente tecnolóxica que 
agora na recta final de xullo 
puidemos coñecer en todos 
os seus detalles. Falamos do 
lanzamento para veciños e 
visitantes dunha aplicación 
que lles permite estar 
ao corrente en tempo 
real da dispoñibilida-
de de bicicletas nas 
estacións do munici-
pio, amais de comu-
nicar incidencias e 
mesmo darse de alta. 
A aplicación pódese 
descargar de xeito 

gratuíto no teléfono móbil a través de 
Google Play para sistemas Android.  

Segundo informa o Concello, trátase 
dunha ferramenta de moita utilidade para 
o usuario que dende o seu propio teléfono 
pode saber cal é estación do Vaibike máis 
próxima ao seu emprazamento (sempre que 
se teña actividada a función GPS do teléfo-
no) e coñecer cantas bicicletas hai dispo-
ñíbeis en cada unha das estacións a tempo 
real. “Isto”, explica o Goberno local, “facilita 
ao usuario achegarse á estación máis a man 
para retirar ou devolver unha bici e tamén 
evita que situacións como que a persoa se 
achegue a unha estación e nese momento 
non haxa bicicletas en empréstamo”. A apli-
cación tamén posibilita altas no servizo. 

O  Concello da Rúa vén de 
estrear unha nova plata-
forma de interacción coa 

cidadanía. Trátase da aplicación 
para dispositivos móbiles Smart-
ville, unha ferramenta que, como 
indica o seu propio nome, diríxese 
a afianzar á veciñanza da vila 
ourensá nas utilidades e vantaxes 
das tecnoloxías intelixentes para a 
xestión, a comunicación e a partici-
pación.  A aplicación, que se pode 
descargar tanto para trebellos iOS 
como para teléfonos con sistemas 
Android, require unicamente dun 
breve proceso de alta como usua-
rios e da selección de “A Rúa” como 
concello de referencia. O obxectivo 
do Concello é “dar un paso máis 
no seu modelo de transparencia” e 
achegar respostas o máis rápidas e 
eficaces posíbeis ás demandas da 
veciñanza.  

A intención do Goberno local foi 
facer unha ferramenta móbil doada 
de empregar, sinxela e de estrutura 
simple, amais de eficaz e útil. Ten 
catro apartados: Perfil d@ usuari@, 
Noticias (con información actuali-
zada do Concello semellante á que 
se pode atopar na web municipal 
así como nas redes sociais da 
Administración local); Iniciativas 
(onde a cidadanía pode presentar 
propostas propias e o Concello 
pode pulsar a opinión cidadá sobre 
distintos asuntos de interese) e 
Incidencias (unha canle para que a 
cidadanía envíe directamente infor-
mación sobre avarías ou roturas de 
mobiliario urbano, xardíns, tránsito, 
lixo, limpeza viaria, alumeado pú-
blico, beirarrúas, auga... e seguir en 
tempo real a súa resolución). 

A aplicación, que se atopa agora 
mesmo en período de probas, ten 
ademais información actualizada 
sobre o tempo e ligazóns directas 
á web, Facebook e Twitter munici-
pais.
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A Festa da Istoria de Ribadavia, para moitas e moitos a máis referencial 
das nosas celebracións medievais, vén de estrear aplicación móbil de 
seu. A encargada do seu desenvolvemento foi a firma compostelá Ba-

lidea, especializada no desenvolvemento e integración de recursos software, 
consultoría de sistemas de información e servizos dixitais. A aplicación, 
que é de balde, subministrouse para trebellos iOS e para dispositivos con 
sistema operativo Android. Segundo informa a Fundación Festa da Istoria, 
na ferramenta móbil poderemos atopar toda a información relativa á cita 
do 26 e o 27 de agosto: o programa, liñas de autobús, aparcadoiros, centros 
sanitarios, emerxencias, postos de comida, artesáns, oficinas de troco de 
marabedís, etc. 

Ademais, grazas á aplicación, os veciños e visitantes foron recibindo nos 
seus aparellos móbiles  (antes, durante e despois do transcurso das celebra-

cións) todas as novidades relativas ao progra-
ma, á propia preparación das actividades e 

á repercusión de todas elas.   
Por outra banda, informar tamén de 

que a vertente tecnolóxico-dixital da Fes-
ta da Istoria reforzouse este ano (amais 
de co lanzamento da app), coa dispoñibi-
lidade dunha serie de puntos de acceso 
Wi-Fi para poder consultar os contidos 
actualizados da devandita ferramenta 

deseñada por Balidea. Estes son 
os puntos de conexión ache-
gados polos establecementos 
e veciños da vila: Café-Bar 

Morto-Rúa Progreso, Bar Meu-
Rúa Progreso, Cafetería Dessert-
Alameda, Ribeiro e Xamón-Praza 
Maior, Vinoteca-Praza Maior, 

Restaurante Praza-Praza Maior, 
Café-Pub Aljama-Rúa Trasme-
sones, Cafetería Rectoral-Praza 
Maior, Sede Coordinadora Festa 

da Istoria-Rúa Escobetes, Concello 
Banco Alhóndiga-Praza Maior, 
Autoescola Yoli-Praza San Martín, 

Casa Lhou-Rúa Yañez.
Por certo que a rede Wi-Fi chámase 

“ISTORIA 2016”. 

| BALIDEA | 
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Balidea, amais do devandito, amosou este verán 
unha importante vertente solidaria. E fíxoo apoian-
do o programa de acollida de nenas e nenos afec-

tados polo accidente radiactivo de Chernóbil levado a 
cabo pola Asociación Ledicia Cativa. Máis polo miúdo, 
este apoio materializouse nunha xornada de conviven-
cia celebrada o pasado sábado 30 de xullo na praia de 
Sabón, en Arteixo, ao abeiro das actividades do campus 
de verán da Escola de Fútbol Praia RA10, impulsada 
polo xogador Ramiro Amarelle. 

O respaldo de Balidea con estas actividades ten a 
súa razón de ser na necesidade de botar unha man cun 
colectivo de nenas e nenos residentes en Rusia, Ucraína 
e nos países da contorna que, lonxe de ser testemuñas 
dunha diminución dos problemas derivados do acci-
dente nuclear acontecido en 1986 (debido aos anos 
transcorridos), son vítimas dun incremento das doenzas 
oncolóxicas provocadas (aínda) pola radiación. Os ne-
nos (arredor duns sesenta) que participan no programa 
de Ledicia Cativa proceden da rexión rusa de Briansk, 
unha das máis afectadas pola radiación de Chernóbil.

Balidea convidounos por segundo ano consecutivo a 
participar nunha xornada de convivencia dentro do pro-
grama de actividades do campus de verán da Escola de 
Fútbol Praia de Ramiro Amarelle. Ademais, co engadido 
extra de acompañaren a súa xeira deportiva coa “pre-
senza” activa da tecnoloxía Adestrapp (www.adestrapp.
com) de Balidea, que como lembraremos permite a gra-
vación e visualización de imaxes deportivas que logo se 
poden ver ao detalle co fin de corrixir erros e mellorar as 
técnicas. A aplicación empregada cos nenos rusos, máis 
en detalle, é un produto de captación e análise de vídeo 
aplicado a contornas de competición, adestramento e 
arbitraxe. Entre outras cousas, posibilita a cada usuario 
a xestión individual das imaxes captadas: repeticións, 
rebobinado, velocidade, zoom, ver a imaxe retardada... 
así como realizar o corte dos vídeos do seu interese para 
a súa posterior descarga e almacenaxe. 

Xeira deportivo-tecnolóxica con 
sesenta nenos rusos  

Aplicación móbil para a celebración de Ribadavia

A firma de Santiago achegou app para a Festa da Istoria e amosou 
a súa solidariedade cos nenos de Chernóbil  

Balidea solidaria e cultural  



O   
TEK-FEST, I Encontro 
Internacional de Tecno-
loxías Emerxentes que se 
celebrará en Pontevedra a 
finais de setembro, vén de 

desvelar a súa programación e de abrir as 
convocatorias e inscricións a todas as per-
soas que queiran participar. Durante 5 días 
a capital pontevedresa acollerá profesionais 
e expertos recoñecidos a nivel internacional 
que compartirán o seu coñecemento sobre 
a realidade virtual, o big data e a cartografía 
urbana, a artesanía dixital ou a comunica-
ción inmersiva nas redes sociais, ao tempo 
que reflexionarán sobre os escenarios de 
futuro que nos presenta a vida urbana no 
século XXI. 

O programa componse de dous obradoi-
ros de 12 horas que se celebrarán simulta-
neamente durante 3 días, do 27 ao 29 
de setembro. O primeiro deles titúlase 
VR 360: Audio, Video & Programming e 
pretende introducir os participantes na 
captura e edición de imaxe inmersiva en 
360 graos, tanto para fotografía como 
para vídeo, así como no audio binaural, 
fundamental para lograr unha expe-
riencia envolvente, e nas ferramentas 
de software que permiten introducir 
elementos de interacción na realidade 
virtual. Estará impartido por Antonio 
Víctor García-Serrano (Zakato), un dos 

Pontevedra acolle a finais de setembro o 
encontro Tek-Fest de tecnoloxías emerxentes

mellores camarógrafos 360 a nivel mundial, 
e polo estudio Bermudas Land, pioneiros da 
VR en España con sede en Galicia e Madrid. 
A súa preinscrición vía web está aberta até 
o 21 de agosto, terá un prezo de 300 euros e 
contará con só 15 prazas.

O segundo obradoiro leva por título Carto: 
Location Intellingence e estará impartido por 
Javier Noguerol, responsábel de intelixencia 
de produto de CARTO, unha empresa con 
sede en Madrid que é das máis destacadas 
internacionalmente na análise e visualiza-
ción de datos xeolocalizados. Neste obradoi-
ro os asistentes poderán aprender en que 
consiste a análise de datos xeoespacial e 
como as cidades máis innovadoras do mun-
do o están a usar para mellorar a calidade de 
vida da súa veciñanza. Tamén aprenderán de 
forma práctica a facer esta análise de datos 

| 19

no seu propio contorno usando Builder, 
unha ferramenta de location intelligence 
para non programadores. Tamén está aber-
ta a súa preinscrición en liña, tendo esta 
actividade un prezo de 300 euros e unha 
limitación de 15 prazas.

O 30 de setembro abrirá o TEK-FEST coa 
conferencia inaugural titulada Escenarios 
de futuro: da metrópole á cidade dixital, a 
cargo do filósofo Pedro Medina e o dese-
ñador Javier Maseda, do estudio Sopal-
mo, que reflexionarán sobre a evolución 
histórica da noción de cidade e como a 
tecnoloxía dixital proxecta o seu futuro. 
Tras eles intervirá a deseñadora Isabel Berz, 
unha das maiores innovadoras do mundo 
na fusión de moda, tecnoloxía e proxectos 
sociais, que falará sobre “A nova educación: 
cara a un novo modelo baseado na innova-
ción e na investigación”. Javier Noguerol de 
CARTO achegaralles ás persoas asistentes 
unha introdución ao big data relacionado 
coas cidades, e Jimena Merino, unha das 
primeiras directoras artísticas de VR que 
hai en España, falará da democratización 
da realidade virtual e da imaxe inmersiva 
a través do seu uso nas redes sociais, con 
exemplos prácticos.

Nesta xornada haberá espazo para as 
propostas máis experimentais como unha 
instalación urbana realizada por Miguel 
Espada, de Espada & Santacruz, un dos es-
tudios españois máis destacados no terreo 
da arte dixital e as instalacións interactivas, 
ou unha performance sonora sobre a evo-
lución dos soportes acústicos conducida 
por José Manuel Costa, crítico e comisario 
de arte, e un dos condutores do programa 
Retromanía de Radio 3, acompañado de 
Toño Cabanelas, enxeñeiro audiovisual, 
DJ e VJ, e director artístico do TEK-FEST. 
A inscrición a este simposio abrirase nos 
vindeiros días.

A xeito de colofón, o sábado 1 de outu-
bro o Demo Day amosará de xeito aberto a 
todo o público que se achegue a Ponteve-
dra os resultados destes 5 días de encontro 
e intercambio de coñecemento, ferramen-
tas e experimentos na cidade. 

| TEK-FEST |  
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Cinco días
vivindo no futuro  
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O verán enfía a súa recta final con todo tipo de 
novidades e eventos relacionados co software libre e 
o movemento Maker

A  xuntanza OSHWDem (oshwdem.org), unha cita 
referencial impulsada por BricoLabs para os de-
fensores de “faino ti mesmo”, vai dar a acubillo 

a todo tipo de actividades participativas e colaborati-
vas con independencia do nivel tecnolóxico que ate-
souremos. Así, ao torneo de robótica para "negados" 
en robótica que anunciamos os días pasados dende a 
web de Código Cero cómpre sumar tamén a Compe-
tición de combate 2016, a Competición do labirinto 
e máis a terceira convocatoria do Torneo Galego de 
Sumo Robot. Lembrar que a cita é o 5 de novembro 
na Domus da Coruña e en vindeiras datas poderemos 
ir sabendo máis cousas do programa previsto, unha 
vez máis artellado sobre todo tipo de achados e ideas 
relacionados co hardware e a cultura libre.

Como dixemos, o evento OSHWDem 2016 (un 
evento ligado estreitamente ao espírito Maker, que é 
o espírito de loitar contra todos os límites e atrancos 
que se poidan interpoñer entre nós e a creación de 
tecnoloxías coas nosas propias mans) acollerá un 
desafío robótico para persoas con coñecementos 
e habilidades básicas sobre o 
tema. Trátase de Hebocon, unha 
actividade que consiste nunha 
competición tecnolóxica para, 
en palabras dos impulsores, 
“persoas tecnicamente desfa-
vorecidas”. Ou sexa, xente que 
non ten coñecemento algún de 
programación nin é “quen de 

distinguir un LED dunha resistencia”. Entre 
os puntos a destacar polos organizadores 
do certame, tendo en conta o devandito, 
non figurarán polo tanto a capacidade téc-

nica do robot nin do seu construtor, “senón 
todo o contrario”. E engádese: “Hebocon é 
unha competición de sumo onde robots 
defectuosos, cun deseño entre mediocre e 
espantoso e cunhas características técnicas 
deficientes, tentan participar para derrubar 
ao seu adversario”. 

Respecto da Competición de combate, 
sinalar que malia o seu nome, será unha 
actividade construtiva e de lecer onde 
primará, ante todo, a arela de crear apare-
llos en clave de diversión. Segundo advirte 
a organización, a inscrición é de balde pero 
debido ás características do evento e do 
local, terá o aforo limitado. Outra das ac-
cións prevista é a Competición do labirinto, 
en palabras de BricoLabs “a proba máis 
complexa de todas as que se van celebrar 
na Feira de Tecnoloxía Aberta”, unha com-

petición que “require unha destreza en varios eidos 
de actividade, como a mecánica, a programación e a 
lóxica matemática”. Segundo lembran os organizado-
res, o reto non pode ser máis interesante, xa que na 
primeira edición ningún participante logro completar 
o percorrido. 

Na OSHWDem 2016 colaboran a Asociación Ghan-
dalf ao abeiro do convenio de colaboracións entre 
as AGULS e a AMTEGA para a difusión do software 
libre en Galicia. Este evento botou a andar en 2012, 
seguindo a filosofía BarCamp sobre electrónica e 
Open Source Hardware e permitindo, polo tanto, que 
o público puidese facer un achegamento aos ámbitos 
tecnolóxicos de maior dinamismo nos últimos anos. 
A cita está organizada pola asociación BricoLabs, que 
semanalmente xunta a interesados en deseñar, cons-
truír e probar todo tipo de trebellos propostos polos 
propios participantes, e que nesta feira contan con 
convidados doutras partes da Península, que amosa-
rán os seus proxectos e impartirán relatorios do máis 
variado. 

Se queres, podes

Segundo puide-
mos saber os 
días pasados, 

entre os colabora-
dores de Market Fai-
re Galicia está (por 
segundo ano conse-
cutivo) o Programa 
Voluntariado Dixital 
da Xunta. Este apoio 
materialízase sobre 
todo no fomento da 
participación das 
persoas voluntarias 
na preparación e 
desenvolvemento 
da Maker Faire Ga-
licia. 

Segundo infor-
man os respon-
sábeis do dito 
Programa, “as 
persoas con curiosi-
dade, creatividade 
e gañas de axudar, 
poderán apoiar este 
evento dende días 
soltos en fins de 
semana de setem-
bro para a prepa-
ración de material 
ou elaboración de 
paneis e elementos 
decorativos ata o 
apoio na montaxe e 
desmontaxe da cita, 
na información a vi-
sitantes ou no des-
envolvemento das 
propias actividades 
da Maker Faire”.

Para as/os in-
teresadas/os en 
colaborar como 
voluntarias/os, di-
cirlles que xa hai un 
formulario de rexís-
tro en Voluntariado 
Dixital (a través de 
voluntariadodixital.
org), sendo posíbel 
apoiar o evento for-
malizando previa-
mente a inscrición 
en liña. 

Colabora-
ción do Vo-
luntariaado 
Dixital 

OSHWDem 2016 para enxeñeiros 
avanzados (e outros non tanto)

| SOFTWARE LIBRE | 
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A  comezos de setembro o Concello de 
Santiago presentou a Maker Faire 
Galicia adiantando algunhas novida-

des máis sobre o programa do evento, que 
se desenvolve os días 1 e 2 de outubro no 
Pazo de Congresos. O programa e os obxec-
tivos da feira compostelá do movemento 
Maker (o movemento internacional das/os 
creadoras/es tecnolóxicos que reivindican a 
capacidade de todos e cada un de nós para 
facer tecnoloxía e contribuír a facer un mun-
do mellor a través dela) foron debullados 
pola concelleira de Turismo, Marta Lois, que 
estivo acompañada ante os medios de co-
municación por dous membros do equipo 
organizador, Matilde Rodríguez e Enrique 
Saavedra.

Comezaron facendo referencia ás orixes 
da feira, cuxa primeira edición celebrouse 
en outubro de 2015, no centro comercial 
Área Central de Santiago, contando coa 
colaboración do Departamento de Promo-
ción Económica do Concello. Esta primeira 
convocatoria foi quen de xuntar 138 makers. 
Ademais, asistiron como público arredor 
de 18.000 persoas. Agora, para a segunda 
entrega do evento, consolídase a arela de 
convertelo nun evento anual, referente, que 
“sirva de punto de encontro para a comu-
nidade creadora, potenciando unha Galicia 
innovadora e colaborativa”.

Segundo fixeron saber Lois, Rodríguez e 
Saavedra, a fórmula de Maker Faire Galicia 
consiste “en reunir nun mesmo espazo e 
tempo a persoas que fan cousas incríbeis 
e están dispostas a partillalas co público”. E 
engadiron: “Facer visíbel a produción cola-
borativa da Galicia máis innovadora aumen-
ta a inquedanza por aprender facendo á vez 
que se serve de punto de contacto para a 
transmisión de coñecemento entre as dis-
tintas xeracións”.

O programa da feira será do máis varia-
do, tocando diferentes paus que teñen un 
marcado aquel de complementariedade. 
Serán, de feito, dous días de actividades e 
presentacións de proxectos sobre    robóti-
ca, impresión 3D, gastronomía, electrónica, 
artesanía, música e arte urbana, entre 
outras moitas cousas. Ademais, sinalaron 
os organizadores, haberá espazo para obra-
doiros, mesas redondas, presentación de 
proxectos, espectáculos e actividades para 
todos os públicos. “Queremos ir alén das/os 
150 makers participando no evento”, expli-
caron os impulsores da cita compostelá, 
ao tempo que debullaron o significado do 
movemento Maker: unha corrente de crea-
ción e de activismo tecnolóxico que xunta, 
baixo un mesmo teito, un crecente número 
de persoas de distintos perfís que acreditan 
ao máximo na filosofía do “faino ti mesmo” 
ou de traballar en mancomún cun mesmo 
obxectivo. Este obxectivo adoita ser cons-
truír tecnoloxías únicas e innovadoras que 
soen ter un marcado compoñente social ou 
solidario, ou de utilidade para o común da 
xente, ou para colectivos en risco.  Segundo 
engadiron, “a cultura Maker e a súa filosofía 
de compartir coñecemento está permitindo 
a creación de novos espazos de encontro 
e traballo (Hackerspaces, Fablabs, Makers-
paces, Techshops) nos que se fabrican as 
últimas vangardas tecnolóxicas e que favo-
recen a transferencia de coñecemento”. 

Ademais, dixeron, estas novas metodo-
loxías impulsan a posta en marcha de novos 
e prometedores perfís profesionais 
(tecnólogo creativo, deseñador de 
interacción, emprendedor dunha 
startup de hardware, fabricante ou 
distribuidor de impresoras 3D, ex-
perto educativo, piloto de drons e 
moitos máis), de novas ferramentas 

educativas que funcio-
nan con todos os públi-
cos (e que son accesíbeis 
a todos a través de Inter-
net” e, tamén, de novos 
tipos de festivais-feiras 
que potencian o uso das 
tecnoloxías creativas. É 
o caso, precisamente, da 
Market Faire Galicia. 

Este mes de setembro vai estar 
cargadiño de eventos galegos re-
lacionados coas novas tecnoloxías 

e o traballo colaborativo ao abeiro das 
redes, unha parte importante deles di-
rectamente encamiñados a facer finca-
pé na nosa vertente máis creativa e en 
amosar o noso potencial ao mundo (e, 
claro, ás empresas). Un exemplo disto 
é a feira Pont-Up Store (pontupstore.
com/2016/gl/), que se vai desenvolver 
entre os días 22 e 24 e que, segundo 
puidemos saber este martes, acubillará 
máis de 30 actividades, promovidas 
“co obxectivo de dar apoio aos novos 
emprendedores e emprendedoras”. O 
evento terá o seu eixe de operacións 
na Praza de España de Pontevedra. Vén 
da man da Universidade de Vigo, no 
marco do proxecto CREA S2i, co Conce-
llo como principal patrocinador. O seu 
fío temático será o cooperativismo e a 
economía social.  

A feira arrincará o día 22 cun Day 
breaker, unha sesión matinal “de mú-
sica e relaxación”, diante de Ciencias 
Sociais e da Comunicación. Nesta 
xornada previa desenvolveranse ta-
mén unhas sesións de adestramento 
executivo para emprendedores en 
economía social na Casa das Campás, 
promovidas pola Consellería de Econo-
mía, Emprego e Industria, e un debate 
sobre economía social nas industrias 
culturais de Galicia e Norte de Portugal. 
O programa desta xornada inclúe un 
Fab Lab de impresión en 3D e gravado 
láser, no que varias empresas van a 
amosar os seus produtos en 3D e que 
se completará con cursos de iniciación 
a estas tecnoloxías. 

Pont-Up Store 
acubillará máis de 
30 actividades

Maker Faire Galicia quere ir alén dos 150 
makers participantes



GaliciaTIC (galiciatic.com), 
histórico evento galego 
sobre novas tecnoloxías 
da información, está a 
piques de chegar á súa 

14 edición. A cita será o 22 de setembro 
na Cidade da Cultura de Santiago, baixo 
o lema Transformación dixital para unha 
competencia global. O gran obxectivo 
desta edición 2016 é avaliar até que 
punto a revolución tecnolóxica que 
estamos a vivir pode mudar para sempre 
a sociedade e, por conseguinte, o tecido 
empresarial. GaliciaTIC 2016 centrarase 
neste proceso de cambio, co obxectivo de 
fomentar, en palabras dos organizadores, 
“a competitividade e innovación do sector 
TIC e a transformación de terceiros sec-
tores, achegando a Galicia conferencias e 
charlas temáticas específicas das últimas 
tendencias tecnolóxicas mundiais”. 

Entre os patrocinadores confirmados do 
evento atópanse Banco Sabadell, Deloitte, 
Edisa, Emetel, Fujitsu, Imatia, Itelsis, Ayco, 
Qindel, Oracle, Televés, Hewlett Packard 
Enterprise, CouncilBox e UNProject. 
Haberá relatorios, mesas temáticas e 
actividades de achegamento ás últimas 
tendencias TIC mundiais, amais dunhas 
innovadoras xeiras de debate tecnolóxico 
con formato de ring de boxeo. 

Amais dos devanditos apoios, contarase co 
respaldo do Colexio Profesional de Enxeñaría en 
Informática de Galicia (CPEIG), a asociación Ineo 
(asociación galega de empresas tecnolóxico-dixi-
tais), o Centro Tecnolóxico Gradiant, o Centro de 
Investigación TIC da Coruña (CITIC), a Universi-
dade de Vigo e a Axencia para a Modernización 
Tecnolóxica de Galicia, AMTEGA. Por certo que a 
maiores das ditas entidades colaboradoras nas 
xornadas pasadas sumáronse os  de GoEmpren-
de (Rede Business Angels de Castela A Mancha) 
e MyAngelTIC (rede de investidores de proxectos 
innovadores e tecnolóxicos). 

Respecto do programa, a inauguración correrá 
a cargo de Mar Pereira, directora de AMTEGA. 
Contarase para a sesión oficial de apertura de 
actividades (prevista para as 9.30 horas) coa 
presenza de Giovanni Giardina (asociación Ineo) 
e Miguel Merino (Universidade de 
Vigo). 

A continuación Futijsu falará de 
Os retos do Big Data e a Transforma-
ción Dixital Auditorio, e, un pouco 
máis tarde Deloitte debullará a 
seguinte cuestión: Os retos da 
transformación dixital dende o 
punto de vista da ciberseguridade. 
Podemos ver o programa por 
enteiro, en todos os seus detalles, 
accedendo a www.galiciatic.com/
programa2016. 

GaliciaTIC 2016: 
facendo historia

22 |

O pioneiro evento galego das novas 
tecnoloxías chega este mes á súa 14 edición

Start-Up Battles
Entre as actividades previs-

tas (amais de conferencias 
e mesas redondas partici-
pativas) hai unha iniciativa 
que é unha innovación en si 
mesma. Trátase das Start-Up 
Battles, presentacións de 
novos proxectos tecnolóxico-
dixitais a desenvolver sobre 
un escenario a todas luces 
orixinal: un ring de boxeo. 

Segundo informan os or-
ganizadores de GaliciaTIC, as 
Start-Up Battles son desafíos 
cara a cara mediante "com-
bates dialécticos divertidos 
e informais”, sobre diversas 
temáticas e cuestións clave 
no ámbito do emprendemen-
to TIC e levados a cabo entre 
dous duelistas con posicións 
enfrontadas. A idea é permitir 
que os asistentes se aproxi-
men ao máximo ás diferentes 
temáticas tratadas, facilitando 
que tiren as súas propias con-
clusións ao serlles achegados 
dous puntos de vista diferen-
tes e poñendo en xogo, desta 
maneira, un duplo ingredien-
te enriquecedor.  
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O CPETIG organiza o 28 de 
setembro a VI edición da 
Xornada de Informática Xudicial

A 
VI edición da Xornada de Informática Xudi-
cial, organizada polo Colexio Profesional de 
Enxeñaría Técnica en Informática de Galicia 
(CPETIG) co apoio da axencia AMTEGA e a 
dirección técnica de Víctor Salgado (avoga-

do-socio do Bufete Pintos & Salgado) ten data de celebración, 
será o 28 de setembro na de sede de AFundación, en Santiago 
de Compostela, baixo o epígrafe Privacidade, e-Xustiza e Segu-
ridade en Infraestruturas críticas. Neste encontro participarán 
profesionais da ciberseguridade, tanto ao servizo de entida-
des públicas como de empresas privadas: Samuel Parra, avo-
gado TIC; Francisco García Morán, conselleiro xefe TIC da CE; 
Iñaki Vicuña, director do centro de Documentación Xudicial; 
David Barroso, director executivo (CEO) de CounterCraft; Silvia 
Barrera, inspectora da UIT da Policía Nacional; e Eloy Velasco, 
maxistrado da Audiencia Nacional.

A finalidade desta xornada é “contribuír a dotar de maior 
seguridade xurídica á nova realidade tecnolóxica, nunha 
contorna de riscos que medran, e mellorar a efectividade e a 
eficiencia da administración xudicial, mediante o uso das no-
vas ferramentas electrónicas e forenses avanzadas”. Asemade, 
outro dos propósitos é o de “informar e concienciar a estes 
profesionais dos avances en materia probatoria nos casos nos 
que interveña o factor informático no proceso”. 

Igualmente, poranse en valor os importantes beneficios da 
incorporación e uso das novas tecnoloxías no propio proceso 
xudicial, así como a axuda que poden emprestar os peritos 
informáticos nas causas xudiciais e as claves de valoración da 
proba informática.

A quen vai encamiñada esta edición? Pois a xuíces, maxis-
trados, secretarios xudiciais, fiscais, avogados e xuristas en 
xeral, inseríndose no compromiso do CPETIG de achegar for-
mación para que o colectivo de profesionais da xustiza coñeza 
mellor a esixente nova realidade tecnolóxica. 

Para máis información cómpre visitar a web da xornada, 
xornadaxudicial.cpetig.org.   

Programa 
Mañá

9.00 h - Recepción e entrega de 
material
9.30 h. - Presentación
10.00 h. - 1º Relatorio. Quo vadis pri-
vacidade? por Samuel Parra, avogado 
TIC, autor do blog de protección de 
datos de 2012 (premiado pola AEPD).
10.50 h. - 2º Relatorio. Política europea 
para a seguridade na Sociedade da 
Información; por Francisco García Mo-
rán, conselleiro xefe TIC da Comisión 
Europea.
11.40 h. - Descanso - café.
12.10 h. - 3º Relatorio. As TIC na 
Administración de Xustiza: Misión non-
imposíbel; por Iñaki Vicuña, director 
de CENDOJ e ex director da Axencia 
de Protección de Datos de Euskadi.
13.00 h. - Mesa Redonda. Privacidade, 
seguridade e e-xustiza. É posíbel o seu 
equilibrio no século XXI?; Modera-
dor: Víctor Salgado, avogado TIC, @
abonauta.
14.00 h. - Xantar. 

Tarde

16.00 h. - 4º Relatorio. A ciberseguri-
dade ante as ameazas informáticas e a 
deepweb; por David Barroso, experto 
en Seguridade TIC, director executivo 
(CEO) de CounterCraft.
16.50 Quinto Relatorio. Investigación 
de ciberdelitos nun mundo dixital; 
por Silvia Barrera, inspectora da UIT, 
Policía Nacional.
17.40 Mesa Redonda. Os medios de 
proba dixitais: area entre os dedos?; 
Moderador: Eloy Velasco
19:30 h. - Clausura

Privacidade 
e eXustiza

O CPETIG e a 
axencia AMTEGA van 
impartir un curso 
de formación en 
ciberseguridade os 
vindeiros 9, 10, 16 e 
17 de setembro.  A ac-
tividade celébrase en 
Santiago, achegando 
contidos a un grupo 
de 25 profesionais. 
O curso, informan, 
busca “dar resposta ao 
grave escollo que su-
pón a ciberdelincuen-
cia para as empresas 
e organizacións nun 
dobre plano”. A activi-
dade formativa ofrece 
aos profesionais 
participantes coñece-
mentos e capacida-
des necesarias para a 
xestión e administra-
ción da seguridade 
nas organizacións, 
segundo os modelos 
de ameazas actuais. 
O obxectivo, engaden 
os organizadores, é 
“que adquiran as des-
trezas para configurar 
de forma segura os 
sistemas operativos 
e as aplicacións, 
servizos e tecnoloxías 
empregadas en redes 
corporativas”.

O primeiro dos 
módulos, previsto 
para os días 9 e 10 na 
Cidade da Cultura, 
adícase a Protocolos 
ante Ciberataques e in-
cidentes en Seguridade 
TI, e será impartido 
por Gonzalo Sotelo, 
responsábel do equi-
po de Investigación 
Tecnolóxica da Garda 
Civil de Pontevedra. 

O segundo dos 
módulos será os días 
16 e 17 de setembro, 
impartido por Juan 
Luis G. Rambla, direc-
tor técnico da área 
de seguridade TIC de 
Sidertia Solutions. 

Cibersegurida-
de avanzada 
para dúas 
ducias de 
profesionais
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Innovación galega, 
mesmo en verán 
Seguimos a crear tecnoloxías nunca antes vistas e 
nestas páxinas amosamos uns cantos exemplos

  A empresa galega Situm vén de obter 
importantes recoñecementos ao seu 

labor. Para comezar, foi quen de entrar no 
Rexistro de PEME Innovadora elaborado e 
mantido polo Ministerio de Economía como 
unha listaxe de referencia das firmas estatais 
con meirande máis probada capacidade para 
achegar recursos e servizos avanzados e que 
contribúan, en última instancia, a impulsar a 
economía coa fórmula do coñecemento e a 
excelencia. Esta distinción, en palabras dos 
responsábeis da compañía galega, salienta o 
traballo de Situm e a súa aposta innovadora. 

A maiores, a firma informa da ob-
tención doutro recoñecemento: a 
súa participación nos programas 
Torres Quevedo e Doutoramentos 
Industriais. 

Trátase de dúas iniciativas desen-
volvidas ao abeiro do Plan Estatal 
de Investigación Científica e Técni-
ca e de Innovación 2013-2016. O 
proxecto Torres Quevedo permitirá 
a incorporación dun doutor ou dou-
tora con ampla experiencia ao equipo da 
empresa, mentres que os Doutoramentos 

axudarán á formación dun investigador ou 
investigadora durante os vindeiros catro 
anos en materia de I+D. 

  Converfit (converfit.com) é unha 
iniciativa (unha start-up e unha ferra-

menta) xurdida en Vigo que está a achegar 
importantes avances en materia de analítica 
web, que é o ámbito de estudo orientado 
a tirar datos de valor sobre a información 
inxente na Rede (co obxectivo de optimizar 
múltiples estratexias profesionais ou empre-
sariais). Trátase dun sistema de xestión de 
clientes ao servizo de todo tipo de empresas 
que ten o seu xermolo en Citious, nome co 
que se designou unha ferramenta da que 
temos falado en Código Cero con motivo da 
súa participación (a través da firma do mes-
mo nome) no Google Campus Exchange e 
dos seus obxectivos: achegar mensaxería 
instantánea de atención ao cliente. Tanto 
Citious como agora Converfit veñen da man 
de Pablo Gutiérrez Alfaro e Jorge Rodríguez 
Núñez, dous emprendedores de 
Vigo. Segundo explican, Converfit 
xurdiu precisamente polo interese 
das empresas en Citious. Viron 
nesta unha ferramenta un recurso 
para mellorar a súa comunicación 
e pedíronlle máis recursos. De aí 
naceu Converfit, que prepara ver-
sión para PEME. 

Converfit, explican Pablo e Jorge, 
é unha canle de comunicación de 

gran utilidade para as compañías. A través 
dela, sinalan, poden coñecer máis e mellor 
as demandas reais dos seus clientes. Para 
isto, pon en xogo cousas como un sistema 
de creación de perfís e unha canle de chat 
directo cos usuarios que se interesan, que 
adquiren e que proban algún produto ou 
servizo. O obxectivo, tamén, é que as em-
presas poidan atopar as mellores e máis úti-
les respostas ás seguintes preguntas: como 
podo axudar aos persoas que se interesan 
polo que vendo e como podo achegarlles a 
mellor experiencia posíbel? 

Converfit diríxese a dar solucións e datos 
de valor a todo tipo de firmas e sectores e 
ámbitos de venda, ben sexan da nosa terra, 
estatais ou de calquera país. Arestora hai 
profesionais da mercadotecnia e da aten-
ción ao cliente tirándolle partido en múlti-

ples recantos do mundo. Segundo salienta 
Pablo Gutiérrez acerca deste interese, a 
fórmula radica en ter sabido atopar un balei-
ro do mercado en liña, e, tamén, en ter ato-
pado o amaño para ese baleiro. Esta febleza 
do mercado en liña corresponderíase, na 
vida real, aos problemas que se derivarían 
de entrarmos nunha tenda na procura dun 
produto e non ser atendidos nin asesorados 
de maneira correcta.  

Por certo que a gran novidade vindeira de 
Converfit radica no inminente lanzamento 
da súa versión máis acaída para o ámbito 
das pequenas e medianas empresas (até o 
de agora a ferramenta encaixaba máis no 
ámbito das grandes firmas). 

Como lembraremos, a start-up galega foi 
a única nova firma estatal seleccionada na 
palestra    Microsoft Ventures Accelerator 

desenvolvida en Londres. Máis 
tarde os impulsores da firma foron 
convidados por Google para parti-
cipar en Silicon Valley no programa 
BackBoxConnect. Previamente, 
Citious tivo a oportunidade de 
beneficiarse do impulso achegado 
pola aceleradora Vía Galicia (foi un 
dos 10 finalistas da segunda edi-
ción da palestra da Zona Franca de 
Vigo). 

CONVERFIT REVOLUCIONA O ÁMBITO DA COMUNICACIÓN EMPRESA-CLIENTES

SITUM OBTÉN O SELO DE PEME INNOVADORA
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  A firma galega SIVSA, res-
ponsábel da plataforma 

Fenix para optimizar a xestión das 
clínicas e os profesionais médicos, 
vén de desenvolver o novo sistema 
de xestión e seguimento das pólizas 
de seguro para vehículos a motor de 
PSA Financial Services, co-empresa 
posta en marcha entre o grupo 
automóbil PSA Peugeot Citroën e o 
Grupo Santander. Segundo informa 
SIVSA, devandito sistema permite 
dar soporte aos fluxos económicos 
da actividade de seguro co fin de 
reforzar a supervisión da actividade 
e substituír tarefas manuais. Ade-
mais “achegará nun mesmo sistema 
unha vista en 360º das pólizas de 
seguro para automóbiles nas que a 
firma PSA Financial Services (PSA FS) 
é intermediaria”, engade a empresa 
TIC.

Segundo explica SIVSA, a súa 
tecnoloxía marca un antes e un 

despois no que se refire a xestión 
integrada dos datos: permite pasar 
dunha xestión realizada en diferen-
tes sistemas con interfaces parciais 
a unha nova plataforma que unifica 
a información de todos os sistemas 
actuais e achega un sitio centrali-
zado. Este sitio central dá resposta 
a cousas como a reconciliación dos 
datos entre as distintas ferramentas 
de xestión (identificación das dis-
crepancias nas distintas plataformas 
actuais con posibilidade de correc-
cións manuais e visión da actividade 
de seguros auto en pantallas e infor-
mes) ou a xestión dos fluxos econó-
micos (seguimento das liquidacións 
dos provedores para pólizas cuxo 
cobro está baixo responsabilidade 
de PSAF, máis a xestión das comi-
sións). Igualmente, posibilita a opti-
mización total da xestión das reno-
vacións das pólizas e do seguimento 
dos sinistros e indemnizacións. 

 O fabricante galego Primux, deseñador e 
ensamblador de produtos de electrónica 

con centro de operacións na Tecnópole de Ou-
rense, vén de informar da obtención dun impor-
tante recoñecemento que certifica o seu bo facer 
en materia de desenvolvemento e fabricación. 
Máis polo miúdo, a compañía de dispositivos de 
telecomunicación foi obxecto da acreditación 
ISO 9001:2008, que garante ante socios, clientes 
e usuarios os máis idóneos e continuos segui-
mento e control de produtos e compoñentes en 
planta.

De cara aos clientes, as medidas que motiva-
ron e sustentaron a acreditación teñen como 
obxectivo transmitir “unha maior confianza en 
canto á calidade dos produtos e servizos Primux, 
así como permitirlles unha experiencia comercial 
máis eficiente e efectiva”, informou a empresa.

O director xeral de Primux, Daniel Rodríguez, 
sinalou a respecto do devandito que “conseguir 
a acreditación ISO 9001 significa que os clientes 
poderán asegurarse da continuidade da calidade 
e, tamén, do compromiso de Primux á hora de 
ofrecer uns produtos de gran calidade desempe-
ñando cada tarefa de maneira sistemática e cen-
trada nos procesos”. José Morán, tamén director 
xeral de Primux, engadiu que “tanto a certifica-
ción ISO 9001 como a certificación IQNet avalan 
todo canto Primux representa e o que facemos 
como empresa aquí e no estranxeiro”. 

AVAL Á CALIDADE DOS 
PROCESOS DE PRIMUX

   Toca falar de tecnoloxía e creatividade 
galega de vangarda, pero desta volta 

chegándonos dende Tenerife. Falamos de 
Dumy, un robot directamente encamiñado 
a facernos o día a día máis doado, tanto dos 
maiores da casa (pode facer cousas como 
lanzar avisos de emerxencia no caso de que 
detecte un problema de saúde) como dos 
máis pequenos (trátase dun robot interactivo 
con capacidade para levar a cabo xogos de 
todo tipo e mesmo para botar unha man 
nos estudos e nos deberes). Dumy é obra 
do galego Javier Lamas, afincado en Gra-
nadilla de Abona, en Tenerife. O alicerce do 
seu desenvolvemento, a base sobre a 
que se apoia, é conseguir achegar un 
gran de area  para facer a tecnoloxía 
máis accesíbel para as persoas, mesmo 
para as que non están ao tanto nin do 
funcionamento básico da tecnoloxía 
actual. E con toda seguridade, si que o 
conseguiu. 

Na orixe do proxecto hai, de feito, un 
importante compoñente democrático: 
non xurdiu do enxeño de Javier Lamas 
para axudar a colectivos específicos 

senón para botar unha man a todos os mem-
bros da súa familia. Polo tanto, ten aplicación 
en múltiples ámbitos e para todo tipo de 
demandas e requirimentos: cobre, por así 
dicilo, todas as habitacións dunha casa.

Dumy, que ten unha envergadura de 80 
centímetros e dous quilos e medio de peso, 
funciona atendendo as nosas ordes de voz. 
Polo tanto, trátase dunha tecnoloxía que 
ceiba ao usuario dun coñecemento previo 
de linguaxes tecnolóxicas, comandos e in-
terfaces. Tal e como dixemos, ten potencial 
para axudar aos máis pequenos, botándolles 
unha man cos deberes grazas á súa conexión 

directa con fontes referenciais de coñece-
mento, incluída a Wikipedia (en canto xorde 
unha dúbida e pregúntaselle por ela, Dumy 
tenta resolvela). 

Asemade, o robot o acubilla un dispositivo 
de recoñecemento facial que lle permite 
identificar a persoa coa que interactúa. Por 
outra banda, é quen de xogar cos cativos e, 
tamén, de acompañar aos maiores nas súas 
tarefas diarias da casa, con todo o compo-
ñente de seguridade e comodidade que isto 
pon en xogo: pode, por exemplo, avisar aos 
familiares ou ao persoal médico no caso de 
que haxa unha caída ou un problema de saú-

de.  Tamén ten marxe de abondo para 
detectar se hai lume ou fume no fogar, 
ou mesmo servir de vixía para cando 
non esteamos no domicilio (ten modo 
“vixilancia no fogar). Por outra banda, 
é quen de manter unha simulación de 
conversa tirando proveito da tecnoloxía 
AIML, unha linguaxe que permite cons-
truír frases.

Por certo que Dumy está en pre-
venda xa na plataforma internacional 
Indiegogo. 

SIVSA DESENVOLVE O SISTEMA DE PÓLIZAS DE 
PSA FS

CHEGA DUMY, O ROBOT QUE COIDA DOS MAIORES
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 A empresa compostelá 
Codebit, centrada no desen-

volvemento de software de factu-
ración e TPV (Terminais Punto de 
Venda) específicos para todo tipo 
de negocios e sectores, vén de dar 
importantes pasos no seu proceso 
de espallamento internacional. 
Segundo informan fontes da firma, 
esta abriu nova oficina de traballo 
en Londres. O obxectivo: reforzar 
e ampliar os seus servizos en toda 
Europa, logo de máis de dúas déca-
das de presenza e actividade TIC no 
mercado estatal. “A nova oficina”, 
informa Codebit, “servirá tanto para 
atender dunha maneira máis rápi-
da e personalizada aos clientes de 
Reino Unido, como para promover 
novas oportunidades de negocio 
coas empresas e profesionais na 
capital británica”.   

As dependencias acabadas de 
estrear en Londres, plenamente 
operativas xa, atópanse no número 
10 de Margaret Street, London, 
W1W 8RL. Segundo explica Code-
bit, as oficinas están emprazadas 
no miolo do capital e teñen capa-

cidade de abonda para ofrecer os 
mellores servizos ás empresas e 
profesionais do mercado británico. 
“A apertura en Londres é un fito 
máis no noso proceso de espalla-
mento internacional”, engaden os 
responsábeis da firma de Santiago, 
que para este ano aínda teñen re-
servada algunha novidade impor-
tante máis: por exemplo a apertura 
dunha nova sede de seu internacio-
nal, máis concretamente en Irlanda. 
“Seguimos adiante co noso proce-
so de pleno crecemento, despois 
de dúas décadas de experiencia no 
deseño, desenvolvemento e venda 
de software de xestión para empre-
sas”, apuntan. 

As dúas oficinas, a de Londres e 
a de Dublín, constitúen polo tanto 
o núcleo dos servizos de software 
que Codebit ofrece para o mercado 
de fala inglesa. Asemade, son un 
xeito de “preparar o chimpo ao 
mercado americano”, cun equipo 
de técnicos especializados segun-
do o idioma e o sector de activida-
de, “e capaces de ofrecer os mello-
res servizos TIC”.  

  A empresa galega EGATEL está a par-
ticipar nunha iniciativa para tirar par-

tido dos vehículos aéreos non tripulados en 
materia de coidado dos bosques. No proxec-
to, que permitirá aos drons localizar coa súa 
tecnoloxías pragas e enfermidades diversas 
das árbores, tamén concorren o Centro 
Tecnolóxico Gradiant, o Centro Tecnolóxico 
Aimen, a Universidade de Santiago e Ammi 
Technologies, unha empresa innovadora con 
sede en Ourense que se centra en achegar 
unha manchea de servizos tecnolóxicos 
hardware, dende a montaxe de placas e de 
equipos electrónicos completos, até o seu 
desenvolvemento e implantación. O proxec-
to chámase Silva e está liderado por COTESA, 
Centro de Observación e Teledetección Es-
pacial con sede na Coruña.

A súa aplicación centrarase sobre todo 
na xestión forestal sustentábel de madeiras 
de alta calidade. A tecnoloxía resultante 
adaptarase ao emprego de drons de ás fixas, 
que son vehículos non tripulados que teñen 
unha superficie de sustentación predeter-
minada e que salientan por achegar unha 

estrutura moito 
máis sinxela en 
comparación 
cos drons de ás 
rotatorias, moi-
to máis comple-
xos e custosos. 
O desenvolve-
mento xerado a 
través de Silva 
posibilitará a 
obtención de 
imaxes de gran 
calidade, moito maior cás xeradas a través 
doutros sistemas de teledetección incorpo-
rados tradicionalmente a avións ou satélites. 
Asemade, permitirá o seguimento e análise 
de grandes contornas forestais, comple-
mentándose co emprego de ferramentas 
de información xeográfica e de intelixencia 
artificial. 

O proxecto Silva, financiado polo progra-
ma FEDER Interconnecta 2015, conta cun 
orzamento próximo aos 2 millóns de euros, 
e seguirá vixente ata decembro de 2017. A 

explotación comercial dos seus resultados 
está estimada para 2019 ou 2020.

A maiores de polo proxecto Silva, EGATEL 
está estes días de actualidade polos inmello-
rábeis datos obtidos (unha vez máis) a través 
do máis recente Informe Ardán do Consorcio 
da Zona Franca de Vigo. Segundo os datos 
achegados pola investigación, EGATEL en-
cabeza a listaxe de empresas innovadoras 
galegas (e logo de varios anos ocupando a 
mesma posición), seguida de Optare e Quo-
bis. 

PROXECTO SILVA: DRONS PARA 
CONTROLAR PRAGAS NAS ÁRBORES 

CODEBIT AFIANZA O SEU EMPUXE EUROPEO



As cámaras de acción contan cada día con máis funciona-
lidades para facilitar a retransmisión en directo a través da 
Rede, e a compañía norteamericana Sioeye avanza nesa liña 
coa súa nova Iris4G Blink Edition, que sairá á venda en outubro 
a un prezo de 249 dólares, pero que xa pode reservarse por 
só 199 dólares, o que parece bastante axustado se temos en 
conta que, aparte das funcionalidades propias dunha cámara 
deportiva, é capaz de retransmitir vídeo en directo a través da 
Internet (a través de YouTube Live) sen precisar dun smartpho-
ne, xa que incorpora conectividade 4G. Todo un acerto para 
os que queren amosar as súas fazañas deportivas en directo, e 
non queren que perigue a integridade do seu smartphone.

A Sioeye Iris4G Blink mide 65 x 42 x 30 milímetros e pesa 
uns 100 gramos; a súa batería extraíble de 1.160 mAh aché-
galle unha autonomía de até 90 minutos de retransmisión en 
directo, integra unha pantalla táctil de 2 polgadas, ten 4 GB de 
almacenamento (podendo gravar tamén en tarxetas microSD 
de até 64 GB), conta con GPS e conectividade Bluetooth 4.0 
e pode controlarse dende aplicacións móbiles como moitas 
cámaras deste tipo. Tamén conta con máis modos de funciona-
mento que o vídeo en directo, como gravación de vídeo, refo-
ladas de fotos (de 10, 20 ou 30 imaxes de cada vez), fotografías 
normais (de 8 Mpíxeles) e time lapse (a intervalos de 3, 5 ou 10 
segundos).

A cámara pode gravar vídeo Full HD a 30 imaxes por segun-
do; e cando transmite vídeo en directo faría uso duns 5 GB de 
datos á hora, o que pode parecer excesivo, de aí que conte cun 
modo de funcionamento optimizado para móbiles que trans-
mitiría a 480p a 30 imaxes por segundo (podendo gardar copia 
local en Full HD) que consumiría só uns 450 MB cada hora.

Esta interesante cámara comercializarase cunha carcasa 
resistente á auga que incluso incorpora unha antena para am-
plificar a recepción do 4G, converténdose nun accesorio moi 
interesante para os deportes acuáticos.

O mesmo fabricante xa tiña no mercado a Iris4G LTE LIve 
Streaming 4K Action Camera, que como principal diferenza 
tería que en vez de Full HD traballa en 4K, o que fai que o seu 
prezo sexa moi superior (429 dólares) polo que enténdese 
que o novo modelo busca principalmente ser máis accesible 
ao usuario final que simplemente fará un uso esporádico da 
cámara de acción, polo que non está disposto a facer un inves-
timento moi elevado. 
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A cámara Sioeye Iris4G Blink transmite vídeo en directo a 
través YouTube valéndose do 4G

Huawei atrévese cun smartphone con pantalla de 6,6 polgadas
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Continuando a abordar as distintas tendencias do mercado, Huawei non só amplía a súa familia Honor pola gama 
baixa, senón que tamén quere atender a elevada demanda de terminais de grande tamaño, polo que pon á venda 
o seu ambicioso Honor Note 8, un smartphone de gama media que ousa lucir unha pantalla Super AMOLED de 6,6 
polgadas cunha resolución de 2.560 x 1440 píxeles, o que supón unha grande aposta pola calidade de imaxe e non só 
polo tamaño.

Este enorme teléfono pode sorprender polo seu grosor de 7,18 milímetros, e aínda que pese 219 gramos, ao estar 
repartido nunha ampla área é de esperar que non resulte pesado. Funciona cun 
potente procesador Kirin 955, 4 GB de RAM (LPDDR4) e capacidades de almace-
namento de 64 e 128 GB a un prezo de 2.499 e 2.799 iuans respectivamente (337 
e 377 euros), cámara traseira de 13 Mpíxeles con estabilización óptica de imaxe 
e frontal de 8 Mpíxeles (ambas cunha apertura f/2.0), lector de pegadas dixitais, 
dobre SIM, sistema operativo EMUI 4.1 (baseado en Android 6.0) e unha xenerosa 
batería de 4.500 mAh que pode cargarse rápido a través do seu porto USB-C e que 
promete autonomías de até 13,4 horas de reprodución de vídeo Full HD ou 6,5 
horas de uso combinado. 



Xiaomi presenta os seus primeiros ordenadores portátiles

O Galaxy Note7 incorpora resistencia á auga e escáner de iris
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Samsung celebrou en pleno agosto un 
dos seus eventos Unpacked para dar a 
coñecer oficialmente ao mundo o seu novo 
smartphone Galaxy Note7, á venda a partires 
do 19 de agosto en cor azul coral, ouro 
platino, prata titanio e negro ónix, destacan-
do polo feito de que esta nova xeración do 
tabletófono de referencia no mercado adopta 
unha numeración pouco lóxica, xa que o 
anterior Galaxy Note en venderse en España 
viña acompañado por un 4, e o Note 5 só 
chegou a venderse nuns poucos mercados, 
dando a impresión de que agora temos un 
Note 7 para equiparar a numeración desta 
familia coa dos Galaxy S.

O Galaxy Note7 será o novo terminal ao 
que aspirarán todos os tabletófonos do 

mercado, cunha impresionante 
pantalla Super AMOLED de 

5,7 polgadas cunha 
resolución 

de 

2.560 x 1.440 píxeles, coa que pode 
operarse co S Pen como vén a ser 
habitual, e que como importantes no-
vidades conta cun resistencia á auga 
e ao po (IP68) e, aparte de contar con 
lector de pegadas dixitais, tamén 
integra identificación mediante un 
escáner de iris.

A tecnoloxía Samsung Knox conti-
núa a manter protexidos os contidos 
no teléfono, pero esta mellora aínda 
máis grazas ás medidas de identifica-
ción biométrica, que permiten que o 
usuario decida cal é o xeito de identificarse 
que lle resulte máis cómodo (podendo cam-
biar en calquera momento entre a tecnoloxía 
de recoñecemento de pegadas ou de iris), 
sendo os distintos métodos compatibles con 
Samsung Pay, e estando abertos a outras 
aplicacións a través de Samsung Pass.

O novo teléfono tamén adopta un deseño 
de pantalla curvo nos seus laterais, atenden-
do á boa resposta comercial do Galaxy S7 

edge, móbil co que tamén comparte a súa 
avanzada tecnoloxía de cámaras que 
o sitúan en cabeza do mercado neste 
aspecto. Ten así unha cámara traseira 

dual píxel de 12 Mpíxeles con estabilización 
óptica de imaxe e apertura f/1.7 e cámara 
frontal de 5 Mpíxeles con apertura f/1.7.

O terminal funciona con 4 GB de RAM 
(LPDDR4) e 64 GB de almacenamento inter-
no ampliable mediante tarxetas microSD de 
até 256 GB e integra unha batería de 3.500 
mAh compatible con carga rápida sen fíos 
ou a través dun porto USB-C, sendo este 
último un detalle bastante importante que 
Samsung non ousara incluílo nos seus S7.

Outros detalles técnicos incluídos no 
Note7 son o NFC, Wi-Fi AC de até 620 Mbps 
(grazas a MIMO 2x2), Bluetooth 4.2, infra-
vermellos e compatibilidade con fundas 
S View e incluso cunha nova versión de 
Gear VR adaptada ao tamaño de pantalla 
deste terminal. Polo momento chegará con 
Android 6.0.1, ou sexa, que non esperarán ao 
mes de setembro para poder estrearse con 
Nougat. 

Tras moitos meses rumoreándose que 
Xiaomi ía entrar no mercado dos ordena-
dores persoais, por fin presenta o seu Mi 
Notebook Air, que xa polo seu nome deixa 
claro que está inspirado no MacBook Air, 
no que se diferencia principalmente por 
funcionar con Windows 10 e ter un prezo 
moi axustado, que o converterá en todo un 
éxito nos mercados nos que se comercializa 
directamente. Chegará en dous formatos, 
con tamaños de pantalla de 12,5 e 13,3 pol-
gadas a prezos que parten dos 3.499 e 4.999 
iuans respectivamente (477 e 682 euros), de 
xeito que adaptaranse a diferentes perfís de 
uso e petos.

Estes novos portátiles son moi atracti-
vos, cun coidado deseño metálico (en cor 
ouro ou prata), teclado retroiluminado e 
carga a través e USB-C, pero sen esquecer 
portos USB 3.0 adicionais para accesorios, 
sorprendendo o feito de que non presenten 
logotipos externos. O modelo máis cativo 
ten unha pantalla Full HD de 12,5 polgadas, 
procesador Intel Core m3, gráfica Intel HD 
515, 4 GB de RAM, 128 GB de SSD, Wi-Fi AC, 
Bluetooth 4.1, saída HDMI, webcam 720p, 1 

porto USB 3.0 de formato normal e 
outro USB-C para a carga, toma 

para auriculares, unhas di-
mensións de 292 x 202 

x 12,9 milímetros 
e un peso de 

só 1,07 

quilogramos. Non só o seu tamaño facilita 
a súa mobilidade, senón que a súa batería 
tamén xoga un gran papel nese aspecto, xa 
que achégalle unha autonomía de até 9,5 
horas de reprodución de vídeo en liña ou 
7,5 horas de navegación web, soportando 
un modo de carga rápida co que a batería 
cargaríase até a metade en só 30 minutos.

Os usuarios máis esixentes poderían optar 
polo modelo con pantalla Full HD de 13,3 
polgadas, cun procesador Intel Core i5, 8 GB 
de RAM, 256 GB de SSD, gráfica nVIDIA Ge-
Force GT 940 MX con 1 GB de memoria, Wi-Fi 
AC, Bluetooth 4.1, webcam 720p, 1 porto 
USB-C, 2 portos USB 3.0, saída HDMI, toma 
para auriculares, unhas dimensións de 309,6 
x 210,9 x 14,8 milímetros e un peso de 1,28 
quilogramos, que conta cunha autonomía de 
até 8 horas de reprodución de vídeo en liña e 
7,5 horas de navegación web.

Estes equipos chegaron a China o 2 de 
agosto, e polo momento non se sabe se 
terán distribución internacional. Como 

curiosidade os portátiles contan con acce-
sorios oficiais como unha funda con formato 
de sobre (que tan popular fixera Apple na 
presentación do MacBook Air orixinal) e 
skins adhesivas para personalizar a aparencia 
externa dos equipos. 



Capcom quere celebrar que xa van 10 anos dende o lanza-
mento do seu xogo Dead Rising, que supuxo unha interesante 
volta aos xogos de mortos viventes, na que un reporteiro 
gráfico tiña que desvelar a verdade sobre un incidente zombi 
nun centro comercial, podendo defenderse con multitude de 
obxectos que se convertían en improvisadas armas do máis 
absurdo.

Este xogo chegou ao mercado inicialmente como exclusivo 
para Xbox 360, pero tal foi o seu éxito que converteuse nunha 
franquía que rematou chegando ao resto de plataformas, e 
para celebrar o seu décimo aniversario confírmase a reedición 
do xogo con gráficos actualizados a 1.080p e 60 fotogramas 
por segundo e incluíndo todos os seus contidos descargables 
para o vindeiro 13 de setembro, data na que estará dispoñible 
o xogo en formato descargable para Xbox One, PlayStation 4 e 
PC (Steam).

Capcom tamén decidiu aproveitar a ocasión para remaste-
rizar para as consolas de nova xeración Dear Rising 2 e Dead 
Rising 2: Off the Record, xogos que sairán tamén na mesma data. 
Os seareiros da saba poderán optar por facerse con cada un 
dos tres xogos reeditados por 19,99 euros, ou optar pola súa 
compra conxunta por 49,99 euros.

Estas reedicións chegan nun momento moi oportuno, xa que 
está próximo o lanzamento de Dear Rising 4, xogo no que Frank 
West volverá a Willamette, e deste xeito os que non coñecesen 
a saga poderán achegarse á mesma para familiarizarse con ela 
antes da súa vindeira entrega. 
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Aínda que os deportes electrónicos están asociados princi-
palmente ao PC, o resto de consolas tamén teñen moito que 
dicir nas grandes competicións internacionais de videoxogos, 
e un dos principais lanzamentos do ano para a consola de 
Microsoft, Gears of War 4, xa está a quecer motores, de aí que 
anuncien que chegaron a un acordo coa produtora de deportes 
electrónicos The Coalition para organizar o Gears eSports Pro 
Circuit, unha competición que contará con eventos en directo 
da Major League Gaming (MLG) e Gfinity que contará cun 
millón de dólares en premios en efectivo.

Os xogadores de todo o mundo poderán gañar Gears Pro 
Points competindo nos torneos rexionais en liña de MLG Ga-
meBattles que abrirán o acceso aos abertos internacionais que 
terán lugar cada 1-2 meses entre o lanzamento de Gears of War 
4 en outubro e xullo de 2017. Este abertos terán un formato 
de dobre eliminación no modo de xogo competitivo chamado 
Escalation (de 5 contra 5) e xa están programados os encontros 
en Columbus (EE.UU.), Londres, Cidade de México, París e Las 
Vegas, localizacións ás que engadirase outra máis. 

Xbox One | PC

| 29



videoxogos

Hai numerosos xogos de simulación con 
pouca visibilidade nas tendas de videoxogos, 
pero que teñen igualmente unha impresionante 
comunidade de xogadores fieis, como é o caso da 
franquía Farming Simulator, que no outono contará 
cunha nova entrega que xa pode reservarse para PC e 
Mac por 34,99 euros, e que confírmase que o vindeiro 25 
de outubro contará tamén con versións para Xbox One e 
PlayStation 4.

Farming Simulator 17 é un ambicioso desenvolvemento 
de Giants Software, que busca converter ao xogador nun 
granxeiro contemporáneo, podendo así criar animais, 
planificar colleitas, vender, talar madeira... en definitiva, 
xestionar e ampliar unha granxa nun inmenso mundo 
aberto recreado con grande fidelidade, para o que contan 
con acordos coas marcas máis prestixiosas da industria 
(Challenger, Fendt, Valtra, Massey Ferguson...) de xeito que 
en cada versión incorpora nova maquinaria.

O xogo contará con máis de 250 vehículos e equipamento 
de máis de 75 marcas distintas, inclúe interesantes novida-
des (como a cría de porcos, o plantado de xirasois e o uso de 
trens para transportar cargamentos), permite que os amigos 
visiten en liña as nosas granxas e incluso acepta modos en 
liña para até 6 granxeiros simultáneos en consola e 16 en 
ordenadores persoais. 

Xbox One | PS4  | PC  | Mac
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Non parece que haxa dúbida en que nas consolas de 
videoxogos e ordenadores persoais o xogo do verán é 
Overwatch, título de Blizzard que a primeiros de xuño 
celebraba ter superado os 7 millóns de xogadores e que 
agora está a dar conta de que o seu crecemento non cesa 
e superou os 15 millóns de xogadores, converténdose no 
xogo da súa compañía que máis rápido chegou a tal volume 
de vendas.

Overwatch tamén conseguiu superar a Diablo III como 
o xogo máis rapidamente vendido para PC en China, e 

incluso está conseguindo substituír ao até o momento 
imparable League of Legends nos cibercafés surcoreanos. 
Amais, o xogo xa xerou máis de 500 millóns de dólares, 

confirmando que Blizzard estaría a rexistrar o seu 
mellor trimestre da historia, en boa medida por ter 
apostado polo xogo multi-plataforma en vez de 
pecharse ao PC como facía nos tempos de gloria do 
World of Warcraft. 

PS4 | Xbox One | PC
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