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Cómpre aclarar moitas 
cousas sobre a ciencia. 
Ou, mellor dito, cóm-
pre que lembremos 
moitas cousas sobre a 

ciencia que temos xa esquecidas. 
Durante a nenez, quen máis quen 
menos foi consciente da importan-
cia de facer investigación: mesmo 
os nenos máis túzaros se convertían 
en alumnos exemplares en canto se 
lles poñía no laboratorio e tiñan oca-
sión de empregar, acompañados de 
bata branca e mestre cazador de vo-
cacións, todo tipo de materiais para 
o estudo das máis diversas materias. 
Logo, fómolo esquecendo, ben por-
que adquirimos un sentido errone-
amente práctico da formación, ben 
porque o sistema nos quitou do 
camiño da investigación por medio 
de todos eses recursos que pon en 

xogo para quitarnos un pouco de 
todo. Porén, aínda estamos a tem-
po, e o mes de novembro, non por-
que si, segue a ser un bo intre para 
recomezar. A Semana da Ciencia, 
que (insistimos) non é unha sema-
na senón case un mes, ten en Gali-
cia unha amplísima repercusión, e 
a proba é a longa listaxe de activi-
dades de pulo ás vocacións postas 
en marcha durante novembro den-
de as máis variadas frontes: institu-
cións, universidades, centros de I+D 
ou empresas innovadoras. O abano 
de accións a desenvolver é amplo 
de abondo, tal e como se pode ver 
nas páxinas desta revista, co que se 
reducen ao máximo as escusas que 
ao longo deste tempo nos mantive-
ron lonxe da arela de descubrir. Dito 
doutro xeito: quen non fai ciencia é 
porque non quere.       
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A receita electrónica chegará a preto do cen por 
cento da poboación galega en 2011

Na actualidade, ata 440 centros 
de saúde da nosa Comunida-

de, que cobren ao 98 por cento da 
poboación galega, dispoñen xa de acceso 
á historia clínica electrónica e 380 están 
integrados no proxecto de receita elec-
trónica, con 1.358 oficinas de farmacias 
conectadas. 

Todo elo, segundo informan dende a 
Consellería de Sanidade, supón “que o 87 
por cento da poboación (un total de 2,4 mi-
llóns de cidadáns)  benefíciase da receita elec-
trónica”

Porén os deberes aínda non están todos 
feitos e ese 87 por cento de cidadáns e ci-
dadás que se benefician actualmente das 
vantaxes da e-receita, debe converterse 
nun 98 por cento a comezos do ano 2011.

Así o vén de explicar a secretaria xe-
ral da Consellería de Sanidade, Sagrario 
Pérez Castellanos, quen engadiu que ao 
longo dos próximos meses “farase a incor-
poración progresiva do resto de centros 
nos que non hai imposibilidades técnicas, 
despois de realizar a formación dos pro-
fesionais no novo sistema”. Galicia conta 
na actualidade con oito centros de proce-
samento de datos: un central e sete nos 
centros hospitalarios das áreas sanitarias 
que actúan de nodos para o servizo dos 
centros da súa área de influencia. Os oito 
centros constitúen unha rede troncal de 
alta dispoñibilidade e capacidade repli-

cada con dúas tecnoloxías distintas; e os 
centros de saúde conéctanse, á súa vez, a 
esa rede troncal tamén a través de dúas 
tecnoloxías distintas (ambas activas) para 
asegurar a máxima dispoñibilidade nas 
comunicacións. 

Segundo a cobertura proporcionada 
polo operador, explicou a secretaria xeral, 
a provisión de servizos pode facerse por 
fibra óptica, punto a punto ou por ADSL. 
Ademais, algúns dos centros comunícanse 
por radioenlaces. “Isto significa ter a 594 
centros sanitarios de todo tipo conectados, e a 
inmensa maioría dos centros de saúde con ac-
ceso a historia clínica electrónica”, observou.

Na actualidade, engadiu, “o despregue de 
fibra óptica chega a todas as cidades e, polo 
tanto, a todos os centros hospitalarios e tamén 
a 57 centros de saúde”. 

Número 86

Hewllett-Packard quere sacar o 
máximo rendemento posible 

ao negocio dos móbiles, estratexia 
impulsada hai uns meses coa compra 
de Palm (que malia a súa crise interna 
ofrecía un gran potencial do seu sis-
tema operativo móbil, webOS) e ago-
ra certificada de xeito definitivo trala 
fichaxe de dous altos directivos das 
compañías Nokia e Samsung, profe-
sionais que en poucas semanas ache-
garán a súa experiencia no equipo de 
Palm e a súa plataforma estrela: o sis-
tema para móbiles webOS.

Segundo se informa na Rede, a co-
mezos deste mes de outubro iniciouse 
a primeira das incorporacións, ao re-
nunciar Ari Jaaksi ao seu cargo de xefe 
da división de Nokia Meego. Estímase 
que ao longo do vindeiro mes de nov-
embro, Jaaksi pasará a ocupar o posto 
de vicepresidente senior do devandito 
departamento de HP Palm. 

Amais deste ex alto directivo de 
Nokia, Hewlett Packard vén de for-
malizar a incorporación de Victoria 
Coleman, responsable dunha boa par-
te dos éxitos do Samsung Center (San 
José) en materia de innovación. O seu 
cometido na multinacional HP será 
o de asegurar a máxima calidade en 
materia de soporte e desenvolvemento 
de aplicacións para a nova xeración de 
webOS. 

novas
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Unha nova aplicación para iPhone recolle receitas 
de 18 blogueiros gastronómicos

Os afeccionados á 
cociña teñen moi-

tas posibilidades na web 
á hora de descubrir novas 
receitas e compartir expe-
riencias con persoas con 
inquedanzas semellantes, 
o que levou a 18 blogueiros 
gastronómicos a abrir as 
súas cociñas e compartir os 
seus recordos e pratos para 
distintas ocasións (cociñar 

para os amigos, momentos 
íntimos, mañás no merca-
do, o día a día no traballo 
ou na escola…) a través 
dunha aplicación para 
iPhone (optimizada na súa 
última versión para o iPho-
ne 4) que pretende emular 
os cadernos que as nosas 
nais e aboas elaboraban con 
receitas propias e recortes 
de revistas.

Open Kitchen ESP é 
unha aplicación que está 
á venda por 1,59 euros na 
App Store, chegando a si-
tuarse no primeiro posto 
de España entre as apli-
cacións de pagamento na 
categoría de Estilo de vida 
(e no posto 37 en xeral), o 
que é todo un logro para 
esta ferramenta móbil con 
corazón galego, pois parte 
dunha idea de Rodrigo Va-
rela Tabuyo, o blogueiro 
que está detrás de Por mis 
fogones, contando tamén 
co deseños de aplicación e 
web dos galegos Marta Paz 
e Artur Cousiño.

Esta iniciativa pioneira 
en España recolle máis de 
250 receitas típicas de cada 
comunidade, «contadas e 
cociñadas con todo o cari-
ño», e atópanse clasificadas 
en 12 categorías, divertidas 
e orixinais.
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Expertos en protección de datos daranse cita en 
Santiago a comezos de novembro 

O Colexio Profesio-
nal de Enxeñaría 

en Informática de Galicia 
(CPEIG) vai xuntar en 
Santiago de Compostela 
no vindeiro mes de nov-
embro a algúns dos máis 
salientables especialistas 
en seguridade informática 
do eido estatal. O motivo 
será a celebración das Xor-
nadas Empresa-Protección 
de Datos-Administración 
Electrónica, que se cele-
bran do 2 ao 4 de novem-
bro e que van dirixidas, 
como o seu propio nome 
indica, a achegar informa-
ción útil sobre os mellores 
métodos a pór en práctica 
para que as persoas e a súa 
privacidade non fiquen ao 
descuberto nas redes. Na 
organización do encontro 
colaboran a Xunta de Gali-
cia, a Facultade de Ciencias 
Económicas e Empresa-
riais da USC e o Centro de 
Estudos Cooperativos da 
mesma universidade.

Segundo avanza o 
CPEIG, “é preciso crear e 
transmitirlle confianza aos 

usuarios das novas tecnoloxías 
para que cedan os seus datos 
de carácter persoal e que es-
tes vaian seguros e protexidos 
polas redes de ordenadores; o 
éxito do verdadeiro despegue 
do comercio electrónico e das 
relacións informáticas coa 
Administración dependerá da 
seguridade ofrecida para que 
a cidadanía os empreguen”.

Nos encontros parti-
ciparán, máis polo miú-
do, membros da Axencia 
Española de Protección 
da Datos, investigadores 
universitarios e outros es-
pecialistas en protección 

da información persoal. O 
emprazamento elixido para 
este diálogo será a Faculta-
de de Ciencias Económicas 
e Empresariais. 

A inscrición nas xorna-
das Empresa-Protección 
de Datos-Administración 
Electrónica é de balde, aín-
da que con límite de prazas. 
As persoas inscritas recibi-
rán un certificado de asis-
tencia e os/as estudantes, 
ademais, un crédito de libre 
configuración. O prazo de 
inscrición remata o vindei-
ro 27 de outubro. Máis en 
www.cpeig.org.

Na Rede aparecen constantemente 
novos proxectos a distintas escalas, 
polo que de cando en vez sorprende 
ver pequenos espazos feitos co debido 
mimo, que grazas á colaboración de 
empresas locais acadan un resultado 
máis que destacable, coma é o caso de 
Recunchos da Costa (quepasanacosta.
com/recunchos), un produto do xornal 
dixital Quepasanacosta.com que busca 
pór en valor os lugares máis fermosos 
da Costa da Morte para que poidan ser 
coñecidos e visitados tanto por turistas 
coma polos veciños da bisbarra.

Este novo servizo consiste nunha 
escolma de fichas xeolocalizadas e or-
ganizadas por concellos que achegan 
información práctica para poder visitar 
estes enclaves, moitas veces complica-
dos de atopar por falta de información 
e sinalización.

A tecnoloxía de xeolocalización non 
é outra que IkiMap, desenvolvemento 
da compostelá Sixtema, mentres que a 
parte técnica correu da man do obra-
doiro de novos medios Galinus, em-
presa de Corcubión que en numerosas 
ocasións demostrou que pode acadarse 
a excelencia dende a periferia da peri-
feria.

Este proxecto tamén ten iniciativas 
irmás coma un espazo de información 
integral dos horarios dos autobuses da 
Costa da Morte, unha axenda sociocul-
tural local e incluso unha plataforma 
de acollida de mascotas.

A Coruña acolle os vindeiros días a Mostra de 
Ciencia e Cinema

Outono, en moitos planos de realida-
de, tamén significa ciencia. En certa 

maneira, é case lóxico que logo das moitas 
edicións da Semana da Ciencia, sempre por 
estas datas, acabemos identificando unha 
cousa con outra. E máis aínda se os orga-
nizadores das diversas actividades de di-

vulgación que se desenvolven seguen coa 
teima de buscar o lado máis social e huma-
no da investigación, incrementando así as 
posibilidades de que o divulgado cale fondo. 
Nesta liña de unir ciencia con outras cou-
sas sitúase a Mostra de Ciencia e Cinema 
(cienciaecinema.org) que se desenvolve a 
vindeira semana, do 25 ao 30 de outubro 
na Coruña. O ciclo, desenvolvido pola Aso-
ciación de Amigos da Casa das Ciencias, in-
clúe unha sección oficial con  de 17 filmes 
procedentes de todo o mundo, todas elas 
co fondo común do tecnolóxico-científico-
docente como eixe temático en calquera das 
súas moitas manifestacións. 

As películas aspirarán no certame ao 
Gran Premio da Mostra de Ciencia e Ci-
nema (que será elixido por un xurado de 
profesionais) e ao Premio da Mocidade, no 
que participan achegando as súas valora-
cións estudantes de secundaria e máis de 
bacharelato. 

Os fallos celebraranse o sábado 30, últi-
mo día da mostra. Por certo que está conta-
rá en labores de organización co blogueiro 

Martin Pawley, quen salientou estes días 
perante Xornal.com a gran variedade (de 
temas, formatos e feituras) desta terceira 
edición da mostra. Amais da sección oficial, 
o certame inclúe (entre outras actividades) 
o ciclo Sense and Sensibilia: Obras selectas 
do Film Study Center e o Sensory Ethno-
graphic Lab de Harvard. Trátase dunha 
escolma de material producido polos antro-
pólogos e artistas asociados co Film Study 
Center e o Sensory Ethnography Lab da 
Universidade de Harvard.

   Fotograma de Dear Steve, presente 
na Mostra de Ciencia e Cinema

Número  86

Unha nova web 
axuda a descubrir 
interesantes recunchos 
na Costa da Morte 

CodigoCero86.indd   5 29/10/2010   13:52:45



Código Cero6

REPORTAXE

Número 86

O conselleiro de Pre-
sidencia, Adminis-
tracións Públicas 
e Xustiza, Alfonso 
Rueda, o ministro 

de Xustiza, Francisco Caamaño, o 
director xeral da Entidade Pública 
Empresarial Red.es (dependente 
do Ministerio de Industria), Se-
bastián Muriel e a secretaria xeral 
de Modernización e Innovación 
Tecnolóxica, Mar Pereira, asina-
ron o pasado 8 de outubro un 
convenio de colaboración para 
o desenvolvemento de servizos 
públicos dixitais no ámbito de 
Xustiza, no marco do Programa 
Ius+reD.

A sinatura deste convenio tri-
lateral permitirá complementar 
as actuacións que a Comunidade 
Autónoma galega desenvolve no 
marco do Plan Senda 2014 para a 
modernización da Xustiza, e po-
sibilitará a realización de actua-
cións coordinadas no conxunto 
do territorio nacional para con-
tribuír a alcanzar un modelo de 
Administración de Xustiza áxil 
e tecnoloxicamente avanzado, 
enunciado no Plan de Moderni-
zación da Xustiza 2009-2012.

O investimento máximo do 
convenio, cofinanciado con fon-
dos FEDER, ascende a 1.915.364 
euros para o período 2010-2012, 
dos cales a Administración Auto-
nómica aportará un máximo de 
957.682€, o Ministerio de Xustiza 
287.305€ e Red.es ata 670.377€.

As actuacións previstas no 
convenio permitirán a implan-
tación na Comunidade galega 
do Expediente Xudicial Dixital, a 
realización de actuacións de dixi-
talización, dotación de infraestru-
turas TIC, implantación de aplica-
cións e accións de capacitación. 
Ademais garantirá a conexión 
cos sistemas de xestión procesual 
das distintas comunidades autó-
nomas para permitir a interope-
rabilidade cos órganos xudiciais 
do resto do país. O acordo tamén 
prevé a adaptación dos sistemas 
de gravación á implantación da 
Nova Oficina Xudicial, en particu-
lar á celebración e xestión das vis-
tas orais, así como a adaptación 
dos sistemas para o uso da sina-
tura electrónica polos secretarios 
xudiciais nas salas de vista.

Asemade, permitirá avanzar na 
integración das tecnoloxías da in-
formación na Administración de 
Xustiza en Galicia como recolle o 
Plan Senda 2014, o primeiro plan 
de sistemas e tecnoloxías da in-
formación no ámbito xudicial ga-
lego, no que a Xunta investirá 34 
millóns de euros en catro anos. A 
finalidade do plan, informa o Go-
berno galego, é conseguir unha 
Administración de Xustiza máis 
eficaz completando o proceso 
de informatización ata chegar ao 
expediente xudicial electrónico; 
conseguir que sexa máis trans-
parente e próxima á cidadanía; 
garantir cos servizos TIC pres-

tados sexan de maior calidade, 
ofrecendo solucións tanto para 
o cidadán como para o colectivo 
xudicial adaptadas ás caracte-
rísticas e á realidade de Galicia; 
mellorar a interoperabilidade en-
tre sistemas de información dos 
organismos e promover a forma-
ción e a actualización dos coñe-
cementos dos profesionais da 
Xustiza que se complementarán 
con accións de concienciación 
do uso xeneralizado e 
correcto dos sistemas 
de información.

No contexto do 
Plan Avanza 2, o Mi-
nisterio de Xustiza e 
o de Industria subs-
cribiron o 20 de abril 
de 2010 un convenio 
marco de colabo-
ración entre ambos 
departamentos para 
o desenvolvemento 
de servizos públicos 
dixitais no ámbito da 
Administración de 
Xustiza. Baixo a deno-
minación de Progra-
ma Ius+reD, o acor-
do permite, a través 
da Entidade Pública 
Empresarial Red.es, 
sentar as bases do 
d e s e n v o l v e m e n t o 
tecnolóxico previsto 
no Plan Estratéxico 
de Modernización da 
Xustiza 2009-2012. 
Ao acordo está pre-
visto que se sumen 
as Comunidades Au-
tónomas con compe-
tencias en Xustiza.

Co fin de contribuír 
á posta en marcha dos 
novos sistemas de in-
formación previstos 
no Plan Estratéxico 
de Modernización da 
Xustiza 2009-2012, o 
convenio contempla 
iniciar a implanta-
ción do Expediente 
Xudicial Dixital, dotar 
ás Salas de Vistas de 
novos sistemas dixi-

tais de gravación audiovisual e 
equipos de videoconferencia, e 
realizar actuacións para garan-
tir la interoperabilidade de los 
sistemas de xestión procesual 
de las CCAA con competencias 
en Xustiza. Tamén prevé a infor-
matización e dixitalización dos 
Xulgados de Paz e a instalación 
de quioscos electrónicos de au-
toservizo para trámites relacio-
nados co Rexistro Civil.

eAdministración de uso común
A Xunta e o Goberno central traballarán a 
prol da modernización da xustiza galega 

En marcha unha web 
con información 

e servizos para os 
traballadores da Xunta

A Xunta vai pór en marcha estes días 
unha web con información práctica 
para os traballadores da propia admi-
nistración galega. Trátase do Portal do 
Empregado Público (PORTAX), servizo 
accesible dende unha ligazón na In-
tranet da Xunta e que se dirixe a cen-
tralizar o que até o de agora figuraba 
en diferentes apartados de carácter 
interno. Segundo informa o Goberno 
galego, a iniciativa en liña (que se in-
sire nas actuacións do Plan de Moder-
nización da Administración Pública) 
está dividida en tres categorías, a de 
novas, a de servizos destacados (que 
dará acceso ao expediente persoal de 
cada traballador, amais de canalizar 
permisos, licenzas, vacacións, consul-
tas de nóminas, etc) e servizos de in-
formación sobre procesos de funcións 
pública.  

O empregado público poderá acce-
der ao Portax, de tres formas distintas, 
mediante certificado dixital expedido 
pola Fábrica Nacional de Moneda y 
Timbre (FNMT), con chave de acceso 
proporcionada pola Dirección Xeral 
da Función Publica (DXFP) e a través 
de chave de acceso facilitada pola Ofi-
cina Virtual da Consellería de Facenda 
(CIXTEX).

Máis en www. xunta.es
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A Secretaría Xeral de Moderni-
zación e Innovación Tecno-
lóxica, co obxectivo de con-
tribuír á implantación das TIC 
en tódolos eidos da vida co-

tiá da cidadanía (algo que tamén pasa por 
contar cun dominio propio en Internet), 
vén de asinar un convenio de colaboración 
coa Asociación PuntoGal, para impulsar o 
dominio .gal na Rede. 

Neste convenio, entre outras cousas, es-
tipúlase que o departamento autonómico 
achegará 55.000 euros a PuntoGal para 
a realización de actuacións orientadas a 
conseguir o devandito dominio, e axudar 
a realizar todos os trámite precisos para 
acadar este obxectivo perante o organis-
mo competente, a Internet Corporation for 
Assigned Names and Numbers (ICANN). 

O obxectivo de PuntoGal é establecer un 

dominio en Internet para a comunidade 
cultural e lingüística galega, o .gal, baixo o 
que poderán rexistrarse aquelas entidades, 
empresas ou persoas que se expresen en 
lingua galega e contribúan ao fomento da 
nosa cultura.

Actuacións 

A achega da Secretaría Xeral de Moder-
nización destinarase a varias actuacións 
primeiro lugar, á garantir a presenza de 
PuntoGal nos eventos máis relevantes do 
ICANN en Bruxelas e Cartaxena de Indias, 
incluíndo o material informativo e promo-

cional preciso para a participación de Pun-
toGal nestes eventos. Tamén se contempla 
a produción dun vídeo informativo do 
proxecto PuntoGal en varias linguas tanto 
para o ICANN como para os organismos 
relacionados coa regulación da rede e a so-
ciedade galega en xeral e que se difundirá 
a través da web da asociación. 

Para promover a candidatura do domi-
nio a Asociación contratará un servizo de 
apoio de carácter administrativo para que 
execute os traballos necesarios para o bo 
funcionamento e atención das necesidades 
requiridas pola candidatura do .gal. Tamén 
se contratará un servizo de asesoramento 
técnico especializado para a presentación 
definitiva da candidatura ante a ICANN. 

Por outra banda, a Asociación PuntoGal 
estará presente en distintas feiras e encon-
tros que se realizarán en Galicia e noutros 
lugares de influenza do colectivo de emi-
grantes galegos para promovera a candi-
datura do .gal.

As administracións galegas 
terán acceso de balde á 

sinatura dixital da Xunta

A Xunta vén de anunciar a posta a dispo-
sición de diversas administracións e institu-
cións dos seus servizos de certificación e si-
natura dixital. Esta medida impulsada pola 
Secretaría Xeral de Modernización, orien-
tada a permitir un aforro de custes e un 

avance no uso da Administración Electró-
nica, beneficiaría aos concellos galegos, 
as deputacións provinciais, as tres univer-
sidades galegas, o Consello de Contas, o 
Valedor do Pobo e ao Parlamento galego. 
Co fin de facer destas e outras iniciativas 
unha realidade, o dito departamento vén 
de adxudicar á Fabrica Nacional de Moeda 
e Timbre (FNMT) o servizo de certificación 
dixital “que posibilitará a adaptación da Ad-
ministración autonómica aos requirimentos 
da Lei 11/2007 de acceso electrónico dos ci-
dadáns aos servizos públicos”. Estes servizos 
serán achegados de balde ás entidades pú-
blicas galegas. 

Segundo engade Modernización, o orza-
mento desta iniciativa é de 955.000 euros 
para un período de dous anos. O obxectivo 
disto e da “centralización do custe” é per-
mitirlles un aforro importante ás adminis-
tracións galegas, evitándolles levar a cabo 
unha contratación individual no caso de 
ter que solicitar o servizo pola súa conta. 
Este posibilitaría, entre outras cousas, “a 
incorporación de certificados dixitais non 
dispoñibles ata agora, como por exemplo 
os certificados de empregado público ou de 
sede electrónica, e a continuación doutros 
que xa se estaban a empregar na Xunta e 
que arestora estarán tamén dispoñibles para 
o resto das entidades públicas galegas”, en-
gade o Goberno galego.

Por un dominio noso

Modernización achega 55.000 euros 
para promover a creación do .gal

 Reunión da directiva de PuntoGal 
co Presidente do PPdeG, Alberto Núñez 
Feijóo

reportaxe
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Entre os obxectivos do 
Servizo de Progra-
mación Multimedia 
da Xunta de Galicia 
figuran os de contri-

buír á chegada dun novo xeito 
de comunicármonos: un novo 
estado de cousas no que as 
palabras cheguen igual ao seu 
destinatario sen necesidade de 
desprazamentos e favorecendo 
ao máximo a compatibilida-
de horaria. Para conseguir isto, 
apóiase directamente no poten-
cial da rede de aulas multimedia, 
unha infraestrutura dende a que 
se aposta (entre outras cousas) 
pola videoconferencia e que in-
corpora un punto de conexión a 
menos de 30 minutos da residen-
cia de calquera cidadán galego. 
Amais do devandito, o Servizo 
xestiona e coordina proxectos 
multimedia de toda índole, a 
mostra Galiciadixital e o Conse-
llo Asesor de Telecomunicacións 
e Audiovisual de Galicia. Para 
botar máis luz sobre o papel que 

xoga o SPM no noso país, sobre 
todo no complexo labor de dixi-
talizar un pouco as nosas vidas, 
falamos con Felicitas Rodríguez, 
xefa do devandito Servizo. Na 
súa opinión, o SPM é un pouco 
o intermediario activo entre a 
nosa creatividade audiovisual 
e tecnolóxica e a comunidade 
de destinatarias e destinatarios 
desa creatividade. 

  
-Vostede é xefa do Servizo 

de Programación Multimedia 
de Galicia. Tendo en conta os 
conceptos que abrangue a de-
nominación, podemos facer-
nos unha idea das principais 
actividades do servizo. Pero 
necesitamos máis. Cóntenos 
brevemente cales son as fun-
cións deste departamento. 

-O Servizo de Programación 
Multimedia está integrado or-
ganicamente dentro da Sub-
dirección Xeral de  Enxeñería e 
Planificación de Telecomunica-
ción, Radio, TV e Multimedia da 

Secretaría Xeral de Medios, e ten 
encomendadas, entre outras,  as  
funcións de programación. xes-
tión e coordinación de proxectos 
multimedia  a través do Centro 
Multimedia de Galicia ( CMG), a 
xestión da exposición Galicia-
dixital, así como a organización 
e xestión do Consello Asesor de 
Telecomunicacións e Audiovi-
sual de Galicia.

-Que papel desenvolve na 
boa marcha do SPM o Cen-
tro Multimedia de Galicia, un 
“vello coñecido” de tódolos 
galegos que traballan no eido 
das novas tecnoloxías, empra-
zado xusto no mesmo edificio 
da rúa Hórreo (Santiago) que 
dá acubillo ao Servizo de Pro-
gramación Multimedia? Pode-
mos concibir un centro sen o 
outro?

-O Centro Multimedia de Gali-
cia actúa como centro neurálxico 
das aulas avanzadas CeMIT, pres-
tándolle  soporte e mantemento, 
así como a coordinación e reser-
va dos diferentes eventos que se 
realizan. Poderiamos concibilo 
como a cabeceira dunha rede de 
aulas multimedia, un total de 54 
nestes intres,  situadas  nos con-
cellos das distintas comarcas de 
Galicia. www.cmg.xunta.es

O Servizo, a través do CMG, 
xestiona os proxectos multime-
dia e audiovisuais da Secretaría 
Xeral de Medios e actúa como 
coordinador e promotor da rede 
de aulas multimedia, para ga-
rantir o seu mantemento e a súa 
total operatividade. 

Dificilmente se poderían levar 
a cabo os proxectos multimedia 
do servizo sen o soporte tecno-
lóxico do equipo do  CMG. 

-Para botar aínda máis luz 
sobre a natureza do Servizo 
que vostede dirixe, díganos 
cales serían os principais be-
neficiados da súa actividade? 
A cidadanía por enteiro? As 
administracións públicas do 
país? A industria galega tec-
nolóxico-dixital? A industria 
galega audiovisual? Ámbalas 
dúas? 

-O  Servizo de Programación 
Multimedia, a través do CMG, 
pon a disposición dos distintos 
departamentos da administra-
ción autonómica a rede de aulas 
multimedia conectadas median-
te videoconferencia para a súa 
actividade formativa interna e 
externa así como para eventos 
nos que interveñen varias loca-
lidades. Deste xeito se optimi-
zan recursos públicos, evitando 
gastos de desprazamentos, fa-
vorecendo a compatibilidade 
horaria,  posto que se conta cun 
aula multimedia a menos de 30 
minutos da residencia de cal-
quera cidadá galego. Neste sen-
tido indicar que o emprego da 
rede de aulas multimedia polos 
departamentos da Xunta de Ga-
licia  está a ser xeneralizado. As 
entidades locais son cotitulares 
da rede de aulas multimedia e, 
polo tanto, usuarias e beneficia-
rias da mesma. 

Por suposto que a cidadanía 
en xeral é a principal beneficiaria 
das prestacións que se ofertan,  
non só porque pode participar 
na formación que se programa 
na rede de aulas multimedia  
desde o CMG: creación de webs 
para dispositivos móbiles, crea-
ción de videoxogos, streaming 
de vídeo e audio,  entre outros 
temas que figuran na carteira de 

FE
LIC

ITA
S RODRÍGUEZ

Explorando a nosa creatividade dixital

Falamos coa xefa do Servizo de Programación Multimedia de Galicia

 Felicitas Rodríguez, no centro, na presesentación dun tito-
rial sobre o manexo da Rede
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servizos de formación,  senón que a cidada-
nía organizada a través do movemento aso-
ciativo emprega as aulas multimedia  para 
realizar as súas actividade e para poder com-
partilas con outros centros sen necesidade 
de desprazarse do seu lugar de residencia 
habitual e sen duplicar gastos de formadores 
ou dinamizadores.

A industria galega tamén  percibe os 
beneficios xa que dende o Servizo de Pro-
gramación Multimedia  xéranse unha serie 
de proxectos  de tecnoloxía dixital e audio-
visuais  aos que as empresas concorren, a 
través de concursos públicos,  contribuíndo 
deste xeito a xerar investimento e emprego.

-Sabemos que a mostra Galiciadixital 
tamén forma parte do eido de acción do 
SPM. Poderiamos dicir que esta exposi-
ción, con sede  en San Martiño Pinario  e 
a versión itinerante, contribúe a face visi-
ble a innovación que xestiona o SPM? Que 
función social e tecnolóxica cumpre, ao 
seu xuízo, esta mostra no panorama gale-
go? Hai algunha novidade á vista respec-
to aos contidos e obxectivos?

-A exposición  Galiciadixital, cunha lon-
ga traxectoria, foi visitada xa por mais de 
600.000 persoas coa mais variada proceden-
cia xeográfica tanto nacional como interna-
cional e está a percorrer todo Galicia na súa 
versión itinerante, converténdose nun esca-
parate  dos avances tecnolóxicos feitos por 
empresas e universidades alegas.  

A función social da exposición é clara, es-
tamos a achegar os avances tecnolóxicos á 
cidadanía alí onde reside, chegando a con-
cellos moi afastados das cidades e con difi-
cultades de acceso ao mundo multimedia 
e audiovisual. Tamén se está desprazando a 
mostra aos centros de persoas maiores, cen-
tros de saúde, hospitais, centros de persoas 
con discapacidade para que os residentes 
nos mesmos coñezan e participen  dos avan-
ces da tecnoloxía.  Estas visitas aos centros 
sociosanitarios son a principal novidade da 
exposición na actual lexislatura e o grao de 
satisfacción podemos entendelo como moi 
positivo a xulgar polo elevado porcentaxe de 
participantes en relación ao total de residen-
tes nos centros, converténdose así  mesmo 
nun  portas abertas dos centros á poboación 
do contorno onde están emprazados.  

Dentro da exposición gustaríame subliñar 
dúas novidades que a cidadanía non debería 
deixar de visitar. En primeira instancia, a pe-
lícula Meta do Camiño, unha curtametraxe 
4-D, é dicir 3-D acompañada de efectos espe-
ciais de vento, aroma e fume, onde o peregri-

no acompaña e ilustra ao visitante nun breve 
percorrido en primeira persoa aos lugares 
máis relevantes da Catedral, algúns dos cales 
non son accesibles para o visitante conven-
cional, incluíndo o altar maior, o órgano, o 
sepulcro, os tellados da catedral, e un bota-
fumeiro que poderemos alcanzar coas nosas 
propias mans. Outra novidade audiovisual é 
Aventura Submarina, que permite gozar dun 
paseo 3D polos fondos mariños de Galicia 
xunto coa nosa peculiar tripulación. 

-Poderíase dicir que o Servizo de Pro-
gramación Multimedia de Galicia desen-
volve o seu labor xusto no espazo onde 
o audiovisual e o tecnolóxico se xuntan 
e se apoian en impulso mutuo? Cre vos-
tede que son ámbitos “condenados” a en-
tenderse? Temos as galegas e os galegos 
algo que dicir no seu desenvolvemento 
conxunto? Hai potencial?

-Por suposto que son dúas áreas non “con-
denadas“ a entenderse, se non satisfeitas de 
aproveitar as sinerxías, e isto témolo ben 
asumido dende o servizo de Programación 
Multimedia. Unha mostra do que estou a di-
cir é a mediateca do CMG; repositorio audio-
visual cun sistema de actualización periódica 
dos contidos (Cine galego na Rede, Curtas na 
Rede, hosting de vídeos do CGAI, etc.). Cur-
tas na Rede, proxecto que foi apoiado desde 
este servizo nas súas 3 edicións,  axudou a 
explorar e dar a coñecer a creatividade au-
diovisual presente na poboación, serviu de 
escaparate da creación audiovisual existente 
fóra da industria (non profesional), apoiouse 
na Internet como un espazo para a creación 
e para a comunicación, e creou un punto de 
encontro da creatividade na Rede axudando 
a crear unha comunidade estable, creativa 
e cooperante entre todas e todos os seus 
membros, baseándose no concepto de rede 
social.

Por suposto que hai potencial  audiovisual 
en Galicia, non hai máis que lembrar que os 

nosos actores  e actrices contan con  Goyas 
moi merecidos  e xa imos camiño dos Óscar. 
Unha achega a seguir de preto é O Apóstolo, 
primeira película realizada enteiramente con 
animación stop-motion da historia do cine 
español. Cómpre lembrar que tanto o seu 
director, Fernando Cortizo, como os actores, 
son galegos. Permitídeme tamén un recordo 
especial para Luís Tosar, a quen puiden “di-
rixir” durante a súa  prestación social subs-
titutoria, aló polo ano 1995, e xa daquelas 
despuntaba  a súa vena artística. 

-Que nos podería destacar, neste intre, 
das liñas de traballo actuais do SPM? Ou 
sexa: que ten entre mans o Servizo, ares-
tora, que non poidamos deixar de desta-
car? E respecto ás novidades a medio pra-
zo, que podemos ir avanzando?

-Nestes intres temos moi avanzada a pre-
sentación de dous novos proxectos que lle 
axudarán á poboación a entender mais polo 
miúdo as tarefas que se realizan no ámbito 
da multimedia, achegando e facendo mais 
accesible o seu acceso e aproveitamento:

A videoteca 2.0 online de formación multi-
media, a piques de presentarse e que permi-
tirá mellorar as capacidades e a visualización 
da videoteca de formación do CMG. Para 
isto estase a realizar un proceso de análise 
e estandarización do material formativo, mi-
gracións das bases de datos implicadas, así 
como a súa adaptación para achegar ditos 
contidos ás redes sociais máis coñecidas.

Creación dunha plataforma web única 
para as aulas multimedia. Estará operativa 
no primeiro trimestre do ano 2011. Unha 
vez unificadas as bases de datos, os usuarios 
dos servizos do CMG  poderán acceder aos 
mesmos dende un único rexistro de entrada, 
é dicir, cun só usuario e contrasinal, poderán 
beneficiarse dos proxectos dos que dispón o 
CMG (accións formativas, concursos, comu-
nidade virtual da rede de aulas multimedia, 
plataforma de teleformación, etc.). Tirarlle o 
máximo rendemento á comunidade virtual 
da rede de telecentros de comunicación que 
é unha ferramenta de contacto das persoas 
integrantes na rede de aulas multimedia. Fo-
mentar a colaboración e o concepto de “co-
munidade”  Posibilitar a publicación dos tra-
ballos que se organizan desde os concellos 
nas súas aulas multimedia. Potenciar a cola-
boración en rede. Dispor dunha ferramenta 
que permita interactuar co público ao que 
van dirixidas as propostas de actividades e 
formación nos TC -Blog -Achegar á  rede as 
novas canles de comunicación en Internet 
(web2.0 e redes sociais).
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Malia que tan só 
leva un ano e 
oito meses en 
funcionamen-
to, a rede so-

cial galega Cabozo.com xa vén 
de adiantarse a outras curmás 
súas que a superan en anos e en 
número de usuarios na Rede e 
acaba de estrear unha nova ver-
sión 3.0 á que, entre outras cou-
sas, se lle incorpora o servizo de 
videoconferencia.

Esta ferramenta, posta a andar 
por Antonio Mariño e Ánxel Fol-

gueira, está a piques de chegar 
aos 3.000 usuarios rexistrados e 
que mellor maneira de celebra-
lo que presentar a nova versión 
que permite facer videoconfe-
rencias con outros usuarios? Ve-
mos a nosa estes días en Chuza.
org, un servizo que tamén está 
de celebración, logo de ter su-
perado a marcha do seu impul-
sor, Berto Yáñez, e estar de novo 
en activo grazas aos usuarios. 

En concreto, a renovación 
de Cabozo permite manter vi-
deoconferencias con ata catro 

persoas ao mesmo tempo así 
como dispor dunha canle pro-
pia na que emitir en directo os 
nosos vídeos para que o resto 
de usuarios da rede social gale-
ga os poidan ver.

Asemade, Cabozo, na súa 
teima por ofrecerlles aos usua-
rios e usuarias da súa web  as 
máximas facilidades para inte-
ractuar con outras redes sociais 
e medios galegos, vén de crear 
o Botón Cabozo, que permite o 
intercambio de contidos. Para 
poder empregalo, as persoas 
interesadas deben descargar a 
aplicación e incorporala ao seu 
blog ou web. A aplicación está 
accesible neste sitio: www.ca-
bozo.com/arquivos/Boton_Ca-
bozo.zip.

Porén, as posibilidades de 
intercambio de contidos non 
só quedan nos nosos lindes 
(virtuais) senón que dende hai 
aproximadamente un mes, as 
persoas usuarias de Cabozo.
com poden interactuar dende 
Facebook e Twitter, dúas das 
redes sociais máis populares a 
nivel internacional nas que Ca-
bozo ten presenza.

Cabe recordar que Cabozo 
é a primeira web que porta o 
selo Código Bravú, que eles 
mesmos promoven e que ten 
como obxectivo, segundo afir-
man, “converterse nunha inicia-
tiva a través da cal fomentar o 
desenvolvemento de aplicacións 
web creadas en Galicia ou para 
os galegos baixo código propio 
ademais de destacar e identificar 
as xa existentes”.

Porén, o servizo de videocon-
ferencia non é a única novidade 
presentada polos responsables 
de Cabozo; entre as achegas 
que recolle a nova versión des-
tacan, o servizo de aviso por 
correo electrónico, os avisos 
das actualizacións dos “colegas”, 
o visionado das actualizacións 
de outros usuarios, actualiza-
ción en tempo real de todas as 
aplicacións, reprodutor de mp3 
adxunto ás mensaxes, posibili-
dade de personalizar os tabolei-
ros propios de cada usuario, un 
Tabomobil que facilita o envío 
de mensaxes e novas ferramen-
tas que permiten unha maior 
difusión e visionado das fotos, 
entre outras cousas.

Número 86

A rede social galega incorpora o 
servizo de videoconferencia á súa web

Raquel Noya
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Autobuses híbri-
dos, robótica ou 
o recoñecemento 
facial en zonas de 
seguridade, entre 

outros, son algúns dos temas 
que este ano, no marco da cuar-
ta edición das Xornadas sobre 
Tecnoloxías e Solucións para a 
Automatización Industrial, JAI 
2010, van espertar a curiosida-
de dos máis de 600 visitantes 
que se acheguen ata Vigo do 15 
ao 19 de novembro, máis polo 
miúdo ao Centro Social Caixa-
nova, sede das actividades. 

Como viña sucedendo en 
anos anteriores, as xornadas 
abriranlles as súas portas a todas 
aquelas persoas que desexen 
afondar nos coñecementos en 
procesos industriais, aínda que 
facendo especial fincapé nos in-
vestigadores e investigadoras, 
profesionais, docentes, universi-
tarios e universitarias e alumna-
do de FP que está previsto que 
se acheguen dende toda Galicia 
e do Norte de Portugal.

De feito, estas xornadas, se-
gundo valora o profesor Nacho 
Armesto, coordinador das JAI 
2010, contarán “con máis presen-
za empresarial que nunca, con 14 
relatores, e coa presenza de im-
portantes centros tecnolóxicos”. 
Asemade, cun ano de retraso 
“pola crise”, a xornada inaugural 
contará cun convidado de luxo: 
a empresa galega Castrosúa 
(www.castrosua.com), que ten 
nas súas mans o primeiro auto-
bús híbrido de todo o Estado, 

fabricado integramente en Es-
paña e con capacidade para 40 
pasaxeiros e unha autonomía 
de 300 quilómetros.

Asemade, no acto de apertu-
ra tamén estará un vello coñe-
cido da Universidade de Vigo, 
Juan Ramón Rodríguez, direc-
tor de servizos técnicos de PSA 
Peugeot Citroën e alumno da 
primeira promoción de Enxe-
ñeiros Industriais, quen falará 
da evolución da automatización 
no sector da automoción, non 
só nos vehículos, totalmente in-
formatizados, senón tamén no 
proceso de produción.

Ampla presenza 
internacional

A xornada internacional che-
gará o xoves, día 18 de novem-
bro, da man de catro relatores 
europeos. Entre os máis desta-
cados, Stefan Korf, enxeñeiro 
de Harting, visionario dunha 
nova tecnoloxía industrial que 
pode revolucionar a automati-
zación ou as dúas asociacións 
internacionais de estandariza-
ción.

Porén, se algo hai que cóm-
pre salientar nestas xornadas é 
o caso da universidade alemá 
de HTW des Saarlandes, na que 
a de Vigo ten varios estudantes 
de Erasmus, e que, aínda que 
semelle algo estraño, “paga por 
vir”. Segundo informan dende 
as JAI, “gústalle o proxecto e 
quere colaborar con el aboando 
a inscrición”.

Retransmitidas en 
directo

Ás 600 persoas que a organi-
zación agarda de xeito presen-
cial nas xornadas, hai que enga-
dirlles os e as asistentes que se 
acheguen de xeito virtual. 

Como xa ocorrera na última 
edición, os relatorios e confe-
rencias serán retransmitidas en 
directo pola UvigoTv, algo que 
facilitará o segui-
mento do even-
to por parte das 
marcas partici-
pantes en tempo 
real, así como por 
parte daqueles 
estudantes de 
escolas técnicas 
que non se poi-
dan achegar ata a súa sede.

A organización, botando man 
da súa memoria, lembra que xa 
no 2007 as JAI tiveron tantos 
asistentes presenciais como a 
través da Rede, e este ano, gra-
zas a que tamén se van emitir as 
sesións en diferido, seguramente 
se superen récords de asistencia 
virtual.

Finalmente, con vistas a au-
mentar a difusión se cabe un 
pouco máis, nesta cuarta edi-
ción das JAI, a organización cola-
borará coa revista especializada 
Automática e Instrumentación, e 
ao rematar o evento recompila-
rán todo o acontecido nun DVD 
do que se repartirán unhas 5000 
copias con esta publicación na-
cional entre febreiro e marzo.

Que é a 
automatización 

industrial?
Por dicilo dun xeito claro e 

conciso, a automatización indus-
trial (con tódalas tecnoloxías que 
pon en xogo) é unha maneira de 
ceibármonos de todo aquilo que 
máis complexo, monótono, en-
leado ou perigoso resulta dentro 
dunha empresa. Amais disto, e 
segundo fai saber a organización 

das xor-
n a d a s 
s o b r e 
a cues-
t i ó n 
que se 
d e s e n -
vo l ve n 
en Vigo 

entre o 15 e o 19 de novembro 
(os encontros JAI), non esta-
riamos a falar de recursos para 
reducir a man de obra, senón 
para o contrario: para asegu-
rar a permanencia da empresa 
nun eido competitivo que se 
complica a cada segundo. Hoxe 
en día, sinala o equipo das JAI, 
sen o coñecemento e o uso das 
máis avanzadas tecnolóxicas de 
automatización, non hai éxito 
posible nunha planta industrial. 
Deberá haber, a maiores disto, 
melloras continua no seu uso, 
internas ou externas, pois as 
devanditas tecnoloxías “chegan 
a ser un factor diferencial grazas 
ao que as corporacións dos países 
máis avanzados poden marcar as 
diferenzas”.  

Tecnoloxía 
feita en 
Galicia nas 
JAI 2010 

Máis información en jai2010.uvigo.es

Os autobuses 
híbridos de 

Castrosúa (na imaxe) 
darán que falar nas 

xornadas JAI

As Xornadas sobre Automatización Industrial 
que se celebran en Vigo darán acubillo a máis 
de 600 visitantes 
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A tecnoloxía non está 
só aí para gabármo-
nos perante os ami-
gos de estar á últi-
ma. Segundo nos 

conta o profesor Nacho Armesto 
dende a Universidade de Vigo, a 
tecnoloxía no eido industrial leva 
anos contribuíndo a liberar aos 
traballadores de ter que levar a 
cabo as tarefas máis desagrada-
bles e perigosas. E isto, sostén, 
desmentindo a lenda de que a 
máis sistemas robóticos e infor-
máticos, menos oferta de man de 
obra. “Máis ben o contrario”, sina-
la, “dispor de equipos de vangarda 
evita a deslocalización das empre-
sas”. Armesto, responsable das JAI 
(Xornadas sobre Tecnoloxías e So-
lucións para a Automatización In-
dustrial), considera que o equipo 
humano dunha empresa, ache-
gando tecnoloxía e máis coñece-

mento, ten un valor incalculable. 
Disto mesmo, de información e 
I+D, vai tratar a cuarta edición do 
dito evento, a desenvolver entre 
o 15 e 19 de novembro no Centro 
Social Caixanova de Vigo. Disto, e 
xa que estamos aínda nunha cri-
se da que non damos albiscado 
o final, de todas aquelas cousas 
que axudan a medrar económica 
e industrialmente. Coñecemento 
neste senso non vai faltar, tendo 
en conta quen participa nas xor-
nadas: 14 grandes multinacionais 
do sector, cinco centros tecno-
lóxicos de vangarda e dúas aso-
ciación profesionais.       

-Para entendérmonos, que 
é a automatización industrial 
e porqué deberiamos estar 
ao tanto da súa evolución? A 
automatización industrial im-
plicaría que o equipo humano 
dunha empresa pasase a un 

segundo plano ou, polo contra-
rio, repercutiría nunha mellora 
do seu traballo?

-O termo “automatización” 
(cuxa orixe deriva do grego 
“auto”), nun contexto industrial, 
fai referencia á tendencia histó-
rica de minimizar a intervención 
do ser humano nos procesos 
produtivos. O desenvolvemento 
da automatización ceiba ao ser 
humano da realización das tare-
fas máis monótonas, repetitivas, 
desagradables e perigosas que 
se dan nas industrias. Por este fei-
to, non é alleo ao noso contorno 
máis cotián e doméstico, no que 
cada día tamén nos rodean máis 
e máis sistemas automatizados: 
dende o tradicional sistema auto-
mático de recheo da cisterna do 
inodoro até a máis sofisticadas 
lavadoras, lavalouzas, aspirado-
ras, etc. 

Os países pertencentes ao 
primeiro mundo caracterízanse 
precisamente polo elevado nivel 
de automatización característico 
da súa industria. Así, as principais 
multinacionais desenvolvedoras 
de tecnoloxías e solucións para 
a automatización de procesos in-
dustriais naceron en países como 
Estados Unidos, Alemaña, Xapón, 
Francia ou Suecia. Todo país que 
aspire a non figurar non vagón 
de cola está condenado á busca 
de excelencia industrial en ter-
mos de calidade e produtividade, 
e isto está ligado dun xeito que 
non pode eludir, á aplicación dos 
máis avanzados estándares de 
automatización nas súas indus-
trias.

Con respecto á última pre-
gunta, existe a lenda urbana 
de que estes procesos arredor 
dos que xiran as nosas xorna-
das eliminan postos de traballo. 
Porén, o que acontece é xusto o 
contrario. Eu diría máis ben que, 
por concretar, se na planta que o 
grupo PSA Peugeot Citroën ten 
en Vigo non se aplicaran os máis 
sofisticados estándares destes 
métodos de traballo industrial (e 
cómpre indicar que hoxe en día 
conta con máis de un milleiro de 
robots e autómata ao longo de 
todo o proceso de fabricación), 
sen dúbida algunha esta planta 
tería sido deslocalizada do noso 
país. Se o valor engadido radica-
se só no traballo directo do ser 
humano sobre o produto, hai xa 
moitos anos que o noso nivel de 
vida non sería competitivo fron-
te a outros países subdesenvol-
vidos (e non sería preciso pensar 
en Oriente, mesmo no leste de 
Europa seríamos quen de atopar 
fortes competidores). 

O persoal das empresas do 
primeiro mundo xa pasou, hoxe 
en día, a un segundo plano? Pois 
todo o contrario, é realmente 
máis estratéxica ca nunca. Re-
emprazar a un traballador que 
aperta parafusos de xeito repe-
titivo nun proceso produtivo 
tradicional non é en absoluto 
complexo. Porén, o valor dun 
equipo humano que leva a cabo 
labores máis tecnolóxicos e ate-
soura un elevado coñecemento 
(o chamado know-how) do dito 
proceso produtivo é case incal-
culable.

NA
CH

O ARMESTO
“A automatización industrial non elimina postos de traballo, máis 
ben o contrario”

Falamos co principal promotor das Xornadas sobre Tecnoloxías e 
Solucións para a Automatización Industrial (JAI) da Universidade de 
Vigo
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-Nunhas xornadas coma estas, onde se 
amosan procesos de gran complexidade 
técnica, hai sitio para cuestións máis hu-
manas? Dito doutro xeito: as JAI só tratan 
o estritamente técnico ou tamén se cen-
tran nos beneficios para as persoas que 
eses procesos achegan?  

-Neste caso, a miña resposta xa vai implí-
cita na miña última resposta. Se a importan-
cia do factor humano se fai cada vez máis 
salientable, é natural que co paso do tempo 
se vaian dedicando máis recursos á xestión 
co capital humano. Valores individuais como 
a intelixencia emocional, a nosa capacidade 
para sermos líderes, o traballo en grupo, a 
excelencia... son procurados tanto, senón 
máis, coma os propios coñecementos que se 
atesouran. Dende a primeira edición das JAI, 
en abril de 2004), os profesionais que partici-
paron (na súa gran maioría persoal cun per-
fil principalmente práctico) fixeron un gran 
fincapé na relevancia dos valores humanos 
para o éxito profesional... e persoal. 

-Que acontece coa crise? Tamén lle afec-
ta ao sector industrial, do que xorden as 
JAI, ou é que os sectores que máis se ven 
envoltos son precisamente os que non te-
ñen nada que ver coa innovación?

-Unha crise coma a que estamos a vivir 
aféctalle, sen dúbida, á industria de tódolos 
sectores e países. Como é natural, onde xa 
non hai moito pouco máis se pode quitar, 
pero as recuperacións sempre abrollan onde 
os países máis avanzados (de feito, o indi-
cador clásico par recoñecer a saída dun pe-
ríodo de crise é a recuperación das grandes 
potencias). Poderiamos identificar, porén, 
un problema innato aos efectos dun parón 
produtivo nas industrias do primeiro mundo. 
Evidentemente, o valor dos investimentos 
que se inmobilizan perante unha crise é de 
maneira salientable superior ao dos medios 
produtivos de industrias menos evoluciona-
das. Este feito pode constituír un factor de 
risco para os primeiros e de oportunidades 
para estas últimas.  

-Cal é a clave para reunir nuns encontros 
a tantos e tan recoñecidos profesionais e 
investigadores internacionais do ámbito 
da tecnoloxía e a automatización indus-
trial? Como se fai para pechar un progra-
ma de tantas páxinas e manter o apoio das 
empresas ao longo dos anos?

-Pois a min véñenme á cabeza unhas can-
tas palabras: ilusión, paixón e teimosía. O 
máis importante é ter unha visión, un soño, 
despois, de xeito permanente, tirar proveito 
de cada ocasión unha a unha para transmitir 
esa ilusión. E, por último, gozar con paixón da 
viaxe, do proceso de ir creando á “criatura”. A 
verdade é que, visto con perspectiva, é até 
divertido comprobar a onde chegamos final-
mente. Por suposto, a viaxe non foi doada, e 
temos vivido intres moi enleados, nos que foi 
preciso xestionar aspectos non tan agrada-
bles do proceso, polos que foi preciso cruzar 
para poder seguir perseguindo a nosa meta.

Outra palabra clave a este respecto é “neu-
tralidade”, e tamén a ausencia de vetos. A fi-
gura neutra que a Universidade pode xogar 

neste tipo de manifestacións é clave para que 
devagar as firmas gañen confianza no evento 
e entendan que JAI é un espazo onde todos 
os que son, e o desexen, poden estar. E oxalá 
que co paso do tempo estean todos os que 
son. Esta é a miña visión de JAI: crear un foro, 
un verdadeiro punto de encontro para os pro-
fesionais, docentes, investigadores e alumnos 
aos que lles guste este tema da automatiza-
ción industrial, en tódolos seus sabores e co-
res. 

O máis bonito de todo isto é comprobar 
cómo co tempo o proxecto vai collendo cor-
po e cada vez adquire meirande valor e poder 
de convocatoria. E é que estamos a falar dun 
evento no que participan 14 grandes firmas 
do sector, cinco centros tecnolóxicos, dúas 
asociación profesionais e unha pléiade de 
colaboradores e (por desgraza menos) patro-
cinadores. A todos eles, pero en especial ás 
compañías do sector, quero amosarlles o meu 
máis fondo agradecemento, porque a fin de 
contas son os verdadeiros protagonistas de 
todo isto.  

-Que poden sacar en claro os estudantes 
que acudan ás xornadas? Que poden sacar 
os profesionais?

-Pois se mo permitides, e xa que temos 
os deberes feitos, paso a enumerar algúns 
obxectivos para estes colectivos:

ligados ao mundo real da automatización de 
procesos industriais.

-
dades e tendencias da industria nos seus dife-
rentes eidos.

-
cos relativos á enxeñaría aplicada nos secto-
res analizados. 

facto” do mercado actual da automatización 
industrial.

-
coitando a opinión de profesionais e máis de 
investigadores de diferentes sectores sobre 
a evolución da enxeñaría e das capacidades 
que máis se valoran no mundo laboral. 

desexado polas compañías para os seus pos-
tos de enxeñaría en xeral e automatización 
de procesos en particular.

capacidade de sermos líderes e máis o espíri-
to de emprendemento como mecanismo de 
dinamización económica das rexións, países, 
nacións ou comunidades económicas.

vista que contribúan a poñelo máis preto da 
realidade profesional do contorno industrial 
a nivel internacional. 

 -Que nos pode destacar do programa? 
Que é aquilo ao que baixo ningunha cir-
cunstancia deberiamos deixar de acudir?

-Pois en primeiro lugar o acto de aper-
tura paréceme un intre salientable destas 
xornadas. Para esta edición contamos coa 
participación dun centro de excelencia en 
investigación (o Centro de Automatización 
e Robótica do CSIC), unha empresa galega 
(Castrosúa) que vén de fabricar o primeiro 
autobús híbrido do mercado español e máis 
un centro de produción de recoñecido pres-
tixio, o centro de produción vigués de PSA 
Peugeot-Citroën. Trátase dun acto aberto 
ao público en xeral porque, lonxe de entrar 
en detalles tecnolóxicos de máis, preténde-
se que cada relator desenvolva unha rápida 
pincelada sobre a evolución tecnolóxica que 
se vén de producir no seu sector ao longo 
destes anos. 

A un nivel máis profesional, tamén salien-
taría a sesión internacional do xoves pola 
tarde, na que tódolos relatores son estranxei-
ros. Contamos coa participación do equipo 
directivo de dúas asociacións que velan pola 
continuidade de dous estándares moi coñe-
cidos no sector (IEC 61131-3 e OPC), unha 
universidade alemá (unha “pica en Flandes”, 
pois o lóxico sería ao revés) e unha empresa 
que trae ao noso evento ao creador da tec-
noloxía pola que esta compañía está a apos-
tar nos últimos anos. Todo un luxo e sinal de 
que o evento xa acadou un calado que trans-
cende incluso do nivel nacional.

E como remate, non quixera deixar de lem-
brarlles a todos os lectores que, como así ten 
sido dende o comezo, o evento poderá se-
guirse en directo (canle 1) e máis en diferido 
a través de Internet e grazas á televisión da 
Universidade de Vigo, uvigo.tv. 
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As Xornadas JAI, que se celebran 
no auditorio do Centro Social 
Caixanova dea Vigo do 15 ao 
19 de novembro, contarán co 
apoio e colaboración dalgúns 

dos principais técnicos en solucións de 
automatización industrial de dentro e fóra 
das nosas fronteiras. Falamos de profesio-
nais que desenvolven o seu labor para as 
empresas de meirande prestixio no sector, 
polo que as JAI serán a todas luces unha 
boa oportunidade para tomarlle o pulso 
ao panorama das máis modernas tecno-
loxías, solucións e tendencias postas ao 
servizo de algo tan simple (e tan com-
plexo) como a mellora dunha empresa. 
Entre estes apoios de vangarda tecnolóxi-
ca aos encontros galegos atopamos os das 
seguintes compañías do ámbito interna-
cional, todas elas punteiras do seu eido de 
actividade.

 Fundada 
en 1994 por Dieter Hess e Manfred Werner, 
está especializada no desenvolvemento 
de programas para o control industrial.

. Achega sistemas abertos para 
a automatización, baseados na tecnoloxía 
de control por PC. Abrangue o seu eido de 
acción PCs industriais, software de control 
ou tecnoloxía de movemento. Entre os 
seus achados inclúese a posta en marcha 
de edificios intelixentes automatizados. 

 Fabricante de robótica 
con base en Xapón, ten presenza interna-
cional e cobertura e tódolos sectores, cun-
ha gama de máis de 70 robots. 

 Pertence ao Grupo de 
Tecnoloxía Harting, e está a cabeza en Es-
paña e Portugal no eido da tecnoloxía de 
interconexión para control de dispositivos 
en plantas industriais. Abrangue sectores 
como a automatización industrial, maqui-
naria, transporte vertical e horizontal, fon-
tes de alimentación e infraestruturas de 
telecomunicacións. 

 Unha das achegas galegas. 
Trátase dunha firma xurdida ao abeiro da 
actividade desenvolvida por un grupo de 

I+D da Universidade de Vigo. Imatia des-
eña e distribúe unha tecnoloxía chamada 
Ontimize, que fai máis doado o desenvol-
vemento rápido de software empresarial e 
industrial. En base a esta tecnoloxía, Imatia 
creou un sistema de xestión integral de 
empresas (ERP) e tamén ofrece solucións 
a medida (a través de Imatia Solutions). 
Tamén ten establecidas importantes alian-
zas con firmas punteiras da programación, 
consultoría e integración, a través das que 
leva a cabo transferencias de tecnoloxía. 
Máis información en www.imatia.es. 

 Esta compañía perten-
ce ao Grupo Kuka, unha corporación cen-
trada en boa medida na industria de bens 
de consumo e no mercado do automóbil. 
O abano de servizos é amplo, e ai dende 
tarefas de enxeñaría para o produto final 
e a produción de sistemas para a súa reali-
zación até a formación dos traballadores e 
mantemento das súas liñas de produción. 

 Trátase dun dos pro-
vedores líderes en compoñentes eléctricos 
e electrónicos para a técnica da conexión 
e a automatización. Os seus produtos em-
préganse en tódolos eidos da industria, 
como por exemplo o sector do automóbil, 
a construción de máquinas, a alimenta-
ción, a enerxía ou o medio ambiente. 

. Empresa pertencente ao Gru-
po Bosch, trátase dunha subministradora 
global de produtos para a construción de 
maquinaria e instalacións, ofrecendo so-
lucións en tódalas tecnoloxías relevantes 
para o control e posta en marcha: hidráuli-
ca, electrónica, movemento lineal e pneu-
mática. 

. Inserida por de-
reito no eido da automatización industrial, 
Rockwell é probablemente o provedor 
máis valorado en servizos de control, po-
tencia e información. Os seus obxectivos, 
dende o punto de vista financeiro e estra-
téxico, pasan por axudar aos fabricantes a 
reducir custes, conservar recursos, mellorar 
produtividade e reducir o tempo de lanza-
mento ao mercado dos seus produtos. 

. Esta compañía é a 
primeira especialista mundial en power 
& control, ligando dúas actividades que 
complementan: a distribución eléctrica en 
media e baixa tensión (distribución para 
edificios residencias terciarios e indus-
triais) e o control industrial e os automatis-
mos. Traballa en catro grandes mercados: 
infraestruturas e enerxía, industrial, resi-
dencial e edificio. 

Firma con máis de 110 anos 
de experiencia industrial en España, é un 
exemplo de esforzo a prol da innovación 
e da divulgación das súas vantaxes. É hoxe 
por hoxe un dos meirandes grupos indus-
triais do mundo, abranguendo activida-
des como por exemplo a información e as 
comunicacións, compoñentes e sistemas 
para o automóbil, electromedicina, auto-
matización industrial e loxística, sistemas 
de xestión de seguridade electrónica, etc. 

Trátase dunha empre-
sa pertencente ao Grupo Invensys e é un 
exemplo moi salientable de factoría de 
deseño e distribución de software indus-
trial. Subministra sistemas de xestión cor-
porativos en tempo real e basea os seus 
produtos en arquitectura .Net de Micro-
soft, que lle valeu entre outras cousas para 
desenvolver a plataforma ArchestrA para 
contornos en tempo real. 

OS PESOS 
PESADOS DA 
AUTOMATIZACIÓN 

As Xornadas JAI contarán co apoio directo 
dunha ducia de multinacionais punteiras da 
innovación 

  Unha ollada ás máquinas de Kuka 
Robotics, empresa socia das JAI
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O Salón SITE (www.
sitegalicia.com ) 
que se celebra na 
Coruña os días 17 
e 18 de novembro 

vén de confirmar que o seu radio 
de acción é máis amplo do que 
se pode supoñer. Máis polo miú-
do, trátase dun radio de alcance 
galego, estatal e europeo, sen 
deixar de lado o intercambio de 
experiencias e recursos con em-
presas e profesionais do resto do 
mundo. Así se demostrou este 
19 de outubro no Hotel Palace 
de Madrid, onde a organización 
de SITE desenvolveu un pre-SITE 
perante a presenza de nume-
rosos expertos e comunicado-
res do eido español en materia 
tecnolóxico-dixital. A cita con-
tou ademais coa participación 
directa dalgúns dos relatores 
estrela do salón galego: Santia-
go Segarra (xefe do equipo de 
industria de negocio de IBM), 
Antonio Carrascosa (director do 
Cumprimento Regulatorio de 
PricewaterhouseCoopers), Blas 
Calzada (presidente do Comité 
Técnico do IBEX) e José Manuel 
Valiño (director xeral de sistemas 
da banca resultante da fusión de 
Caixanova e Caixa Galicia). Todos 
eles, tiveron a oportunidade de 
avanzar os contidos a tratar no 
salón-congreso, contidos que se 
articularon a través do debate 
Implantación dos procesos de 
internacionalización e innova-
ción no noso país.  

A mesa redonda contou ta-
mén con Gonzalo Ortiz (presi-
dente do Comité Organizador 
de SITE) en tarefas de modera-
dor, quen sinalou a importancia 
de definir modelos de medre 
que non estean “baseados no 
ladrillo” e sexan fornecedores 
de eficacia, competitividade e 

sostibilidade no mercado. Ortiz 
tamén tivo palabras para amo-
sar a envergadura e repercusión, 
presente e futura, do sector das 
novas tecnoloxías en España, un 
eido produtivo que dá emprego 
a máis de 350.000 persoas nun 
mercado que supón 100.000.000 
euros e que mantén, ademais, 
un investimento crecente dende 
o ano 2006. “As empresas teñen 
que gañar competitividade coa 
tecnoloxía e acudir a mercados 
nos que medre o consumo para 
diversificar o risco daqueles onde 
diminúe”, comentou, ao que 
engadiu, facendo referencia ás 
consecuencias: “Isto dá lugar a 
empresas globais, coma algunhas 
das que estarán presentes no con-
greso SITE”.  

José Manuel Valiño, até a fu-
sión director xeral de sistemas de 
Caixa Galicia, salientou en Ma-
drid que nos pasados exercicios 
rexistrouse un medre nos custes 
operativos das caixas do 7,5% 
como consecuencia das xestións 
realizadas para as administra-
cións públicas e destacou ta-
mén a oportunidade de mellora 
derivada da interoperabilidade 
tecnolóxica entre ámbolos dous 
sectores. Un dos grandes impul-
sores de SITE, Valiño subliñou a 
presenza no salón de persoeiros 
como Gabriel Moneo (Inditex), 
cuxa traxectoria profesional de-
mostra até onde pode chegar un 
proceso de internacionalización. 

Santiago Segarra, de IBM, cen-
trou unha boa parte da súa inter-
vención na interoperabilidade, á 
que definiu como “a capacidade 
para compartir e intercambiar 
coñecemento e, en especial, na 
xestión de relacións cos cidadáns, 
clientes, empregados, colabora-
dores e administracións”. Ao seu 
xuízo, a colaboración entre ban-

ca e administracións, en aplica-
ción do principio de beneficio 
mutuo e lealdade, permite des-
envolver solucións informáticas 
con gran pulo económico de xei-
to que a diminución dos custes 
de transacción non só supoñen 
eficacia dende o punto de vis-
ta produtivo, senón que ten un 
gran impacto social ao chegar 
até a cidadanía, respectando 
principios como o da protección 
da privacidade. 

Antonio Carrascosa, pola súa 
parte, centrou o seu relatorio na 
relación entre crise económica e 
regulamento financeiro. Sinalou 
tamén algúns desequilibrios que 
motivaron o parón produtivo e 
varias razóns para sermos positi-
vos: “Os axustes de capital promo-
vidos polo Comité de Supervisores 
Bancarios Basilea 3 significarán 
unha meirande esixencia do capi-
tal bo e de reservas e a mellora da 
calidade dos recursos propios que 
actúe de colchón perante posibles 
perdas”. 

Blas Calzada, na súa interven-
ción, salientou o papel das no-
vas tecnoloxías da información 

no futuro como “elementos clave 
para a mellora na produtividade”. 
Ao seu xuízo, as novas canles e 
recursos do coñecemento po-
derán ter efecto positivo mes-
mo nas sociedades industriais e 
agrícolas, grazas ao emprego de 
robótica, que poderá reducir os 
custes da man de obra en moitos 
aspectos. No seu punto de vista, 
hai tres elementos básicos no 
camiño da innovación: TICs, pre-
vención e sanidade e revolución 
na investigación de materiais. 
“Este contexto de importancia da 
tecnoloxía”, sinalou, “é clave para 
definir o desenvolvemento que se 
lle desexa dar á sociedade de xeito 
que regulación sexa útil no logro 
deses obxectivos”. Calzada tamén 
incidiu en que non se debe regu-
lar o que non serve para nada e 
que unha carencia actual é que 
en moitos casos non existen sis-
temas que permitan avaliar os 
riscos aos que nos enfrontamos. 
Ao seu xuízo, non existe un siste-
ma mundial de contabilidade nin 
están afianzados os elementos 
que nos acheguen unha visión 
de futuro ao falar de regulación.   

SITE avanza en Madrid as súas principais liñas de debate,que se 
van desenvolver en Expocoruña os días 17 e 18 de novembro  

O  COÑECEMENTO: 
ANTÍDOTO 
DA  CRISE

 D. Blas Calzada, D. Gonzalo Ortiz e D. Antonio Carrascosa

reportaxe
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A tecnoloxía non está 
pechada en si mes-
ma. O feito de que se 
poida compartir é un 
dos seus grandes va-

lores. Porén, a información tec-
nolóxica abunda, polo que se fai 
preciso o establecemento dun 
espazo onde todo sexa contido 

e non haxa nada de pantalla. O 
salón SITE, que tamén é congre-
so, vai nesta liña: na de separar 
o coñecemento tecnolóxico de 
valor de todo o que lle sobra. O 
evento, que se desenvolve o 17 
e o 18 de novembro en Expoco-

ruña, é froito dun determinado 
tipo de actividade tecnolóxica: 
a que se basea na colaboración. 
Segundo conta Jorge Cebreiros, 
membro do comité organizador 
(amais de secretario do Cluster 
TIC de Galicia e presidente de 
Ineo), un dos grandes obxec-
tivos de SITE é facer visible a 

importancia da innovación, fun-
damental hoxe para dedicarlle á 
crise económica unha despedi-
da definitiva. Asemade, trátase 
tamén de facer que collan corpo 
todas as canles de comunica-
ción entre oferta e demanda 

tecnolóxica que no noso día a 
día poden ficar ocultas.   

-Nos últimos tempos temos 
detectado unha busca xene-
ralizada de novos modelos 
sobre a base dos congresos 
tecnolóxicos. Cada xuntanza 
supera o estancamento dunha 
maneira diferente, malia que 
vemos que soen coincidir nun 
punto: bebendo das fontes da 
rede 2.0. Como vai afrontar a 
organización de SITE este reto 
da continuidade? Construíndo 
un evento o máis participativo 
posible? Dito doutra maneira: 
cal é vai ser a clave para que 
teñamos SITE o ano que vén, e 
o seguinte, e o seguinte, e así 
sucesivamente?

-En primeiro lugar cómpre ter 
en conta que esta é a primeira 
edición de SITE. Esta iniciativa 
xurdiu coa forza que dá unha 
forte cooperación entre institu-
cións públicas e privadas, empre-
sas colaboradoras e o Cluster TIC 
de Galicia, polo que, de entrada, 
o obxectivo da participación xa 
está cumprido. Coido que a clave 
para que eventos deste tipo se 
sigan a organizar é que teñan ca-
pacidade para adaptarse de xei-
to constante aos cambios, tanto 
de tecnoloxías que se producen 
no sector, como ás necesidades 
dos diferentes usuarios, xa sexan 
administracións, empresas ou 
cidadáns.  

-Brevemente, cal vai ser o 
gran obxectivo do salón SITE, 
tanto dende o punto de vis-
ta empresarial como no que 
atinxe á promoción tecnolóxi-
ca? 

-O gran obxectivo do salón 
SITE 2010 é pór en contacto ofer-
ta e demanda, necesidades e so-
lucións, achegando un escapara-
te de presentación de produtos 
e servizos que poidan precisar 
todas aquelas empresas que xa 
están a facer a súa incursión nos 
eidos do comercio electrónico, 
as transaccións e os procesos de 
dixitalización, aspectos estes im-
prescindibles para afrontar con 
garantías un mercado altamente 
globalizado e competitivo como 
o actual. 

-Quen está convidado ao sa-
lón? Dito doutra maneira, se-
rán precisos uns coñecemen-
tos en redes e informática para 
gozar plenamente do evento 
ou poderemos acudir partin-
do dende cero? É un encontro 
para profesionais, divulgador 
para o público en xeral ou ben 
ámbalas dúas cousas?

-Os convidados a participar 
no salón son tanto profesionais 
como empresas e sen que lles 
sexa esixido nin moito menos 
ter un coñecemento tecnolóxico 
elevado. De feito, aínda partindo 
dunha base mínima, poderán 
sacarlle partido ao potencial do 

JO
RG

E CEBREIROS
“O gran obxectivo de SITE é pór en contacto oferta e demanda 
tecnolóxica”

Falamos con él dos temas a tratar no salón-congreso de 
Expocoruña

  Jorge Cebreiros, á esquerda, na presentación dunha serie de 
ferramentas para facilitar a aprendizaxe en liña do galego
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que se vai poder ver e amosar en 
SITE. Creo que o único que po-
deriamos pedirlles é que veñan 
con gañas de escoitar, que sai-
ban cales son as súas necesida-
des e que saian coa intención de 
pór en marcha aquilo que, sen 
dúbida algunha, poderán ver no 
noso salón.  

-Que repre-
senta a crise 
produtiva e 
económica da 
que semella 
que non damos 
saído para a 
o r g a n i z a c i ó n 
do SITE e para 
o propio salón en concreto? 
Poderiamos dicir que SITE e o 
equipo humano e tecnolóxico 
ao que vai dar acubillo non só 
non ten nada que ver coa crise 
senón que resume o potencial 
para saír dela?

-Sen dúbida calquera crise, e 
sobre todo unha de longa du-
ración como a que estamos a 
padecer, e que non parece ter 
saída a curto prazo, aféctalles a 
tódolos sectores, aínda que non 
por igual. O sector das novas tec-
noloxías resiste mellor, porque a 
innovación, a cooperación e o 
cambio constante forman par-
te do noso código xenético e 

axúdanos a manter altos niveis 
de contratación e investimento 
en investigación e innovación. 
Unha ferramenta fundamental 
para saírmos da crise e sermos 
máis competitivo é a dos novos 
modelos de negocio apoiados 
nas novas tecnoloxías do coñe-
cemento. Tanto o equipo de SITE 

como o sector 
TIC de Galicia 
estamos com-
p r o m e t i d o s 
con este troco 
dun modelo 
produtivo por 
outro, e pro-
curamos des-
tinar tódolos 

esforzos posibles á colaboración 
e á posta en marcha dos ditos 
modelos. 

-Cales serán, xa nun eido 
máis específico, as temáticas 
“estrela” a tratar nos diferen-
tes relatorios e mesas redon-
das que están previstos no 
programa? Noutra orde, cales 
desas temáticas “estrela” nos 
tocan máis de preto ás galegas 
e galegos?

-Cómpre ter en conta que Ga-
licia é a comunidade cunha mei-
rande implantación da Adminis-
tración Electrónica. Isto reflíctese 

no emprego do DNI dixital en 
xestións e en transaccións, ou 
ben na implantación da factura 
electrónica nos pagos para as 
diferentes organismos públicos 
galegos. Este será un dos temas 
“estrela”, unido a outros aspectos 
como innovación e tecnoloxía 
na banca, o comercio electró-
nico, a interoperabilidade coas 
administracións públicas, e todo 
isto sen perder de vista os facto-
res de seguridade e eficacia vin-
culados a eles.  

-Se tivera vostede que re-
comendar a asistencia a unha 
actividade concreta de SITE, á 
que baixo ningunha circuns-
tancia se pode deixar de acu-
dir, cal nos citaría?

-Eu recomendaría asistir a todo 
o salón-congreso SITE, o contido 
do mesmo é tan interesante que 
non podo aconsellar a asisten-
cia a ningunha actividade en 
concreto. Dende a conferencia 
inaugural a cargo de Chris Skin-
ner até o acto de clausura dirixi-
do por Xavier Marcet, teremos 
oportunidade de coñecer expe-
riencias moi interesantes sobre 
temas de estratexias no mundo 
financeiro, na internacionaliza-
ción, a seguridade ou a dita in-
teroperabilidade. Eu procuraría 
non perderme ningunha das 

actividades, así como ningunha 
das oportunidades que teremos 
para levar a práctica o networ-
king entre tódolos asistentes. 

-Fálase moito nos medios 
estes días da Administración 
Electrónica, do DNI electrónico 
e dos diferentes medios e re-
cursos para acadar unha dixi-
talización total dos contactos 
e tramitacións que mantemos 
os cidadáns coas institucións 
públicas. Con todo, malia todo 
o que se fala, semella que non 
se acaban de resolver tódalas 
dúbidas ao respecto, e como 
proba disto temos a aínda 
relativamente baixa taxa de 
uso do eDNI e do seu poten-
cial acreditativo nas redes. 
Serviranos SITE para botar un 
pouco de luz sobre todo isto?

-Sen dúbida SITE achegará 
non só luz, senón tamén expe-
riencias sobre o seu emprego 
ao traer verdadeiros expertos no 
eido das transaccións electróni-
cas e da seguridade das mesmas, 
que xa están a empregar esta 
tarxeta identificativa nas súas 
plataformas. Amais disto, conta-
remos coa presenza dos repre-
sentantes das administracións 
con competencia nestes temas.

Máis en www. sitegalicia.com

Código Cero 17Número 86

reportaxe

O gran 
obxectivo 
do Salón 

SITE 2010 é pór en 
contacto oferta e  

demanda
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A mediados de outu-
bro presentouse ante 
os medios galegos o 
programa do Salón 
Internacional de Tec-

noloxía (SITE), www.sitegalicia.
com, que terá lugar os días 17 e 
18 de novembro no recito de Ex-
poCoruña, facendo de heraldos 
deste evento a directora xerente 
do enclave no que se vai desen-
volver o congreso, Ana Montes; 
o director xeral da Cámara de 
Comercio de A Coruña, Gonzalo 
Ortiz; e o director xeral de siste-
mas de Caixa Galicia, José Ma-
nuel Valiño.

A responsable do dito com-
plexo de eventos adiantou que 
o SITE 2010 xa ten ocupados os 
seus 2.500 m2 de exposición, 
contando coa presenza de com-
pañías de relevancia internacio-
nal que amosarán as súas activi-
dades no Salón, coma Accenture, 
Altia Consultores, Caixa Galicia, 
ConfirmSign, Enxendra, IBM, In-
dra, Lleida.net, R, Ricoh, Tecno-
com, Fujitsu ou HP; aínda que 
este apartado do encontro que 
busca ilustrar sobre a evolución 
dos novos modelos de negocio e 
xestión que nacen da aplicación 
das TIC centrará os seus esforzos 
nun Congreso que ten lugar en 
paralelo, e que parte dunha con-
ferencia inaugural de luxo por 
parte de Chris Skinner, de Bala-
tro Ltd. E responsable dun im-
portante blog financeiro, www.
thefinanser.com, quen falará dos 
desafíos dos bancos europeos na 
conxuntura económica actual.

Gonzalo Ortiz, da Cámara de 
Comercio de A Coruña, quixo 
destacar o feito de que SITE 
contará coa presenza de Gabriel 
Moneo Marina, director xeral de 
Sistemas do Grupo Inditex, den-
tro dunha mesa redonda sobre 
tecnoloxía para a internaciona-
lización, o que será unha opor-

tunidade única para coñecer de 
primeira man as chaves do éxito 
da nova tenda en liña de Zara, o 
que de seguro atraerá a moitos a 
asistentes ao evento.

Pola súa banda, José Manuel 
Valiño, de Caixa Galicia, desta-
cou que, aparte da mesa redon-
da sobre modelos de desenvol-
vemento tecnolóxico en banca 
que moderará, vai ter especial 
interese o relatorio que impar-
tirá Xavier Marcet i Gisbert de 
LTC Project sobre a innovación 
aberta, no que esperan que sexa 
unha intervención sumamente 
produtiva.

Programa de SITE 2010

Día 17 de novembro

  Rexistro 
  Desafíos para 

os bancos europeos nun entor-
no de crise e post-crise. Chris 
Skinner, Balatro Ltd.

  Tecnoloxía para 
a internacionalización. Marie-
Hélene Antolín (directora Corpo-
rativa Industrial, Grupo Antolín-
Irausa), Gabriel Moneo Marina 
(director xeral de Sistemas, Gru-
po Inditex), Rafael Prieto Rodrí-
guez (xerente de Bajamar Sépti-
ma, Grupo Pescanova). 

   Interopera-
bilidade coas Administracións 
Públicas. Carlos Marcos (subdi-
rector xeral de Coordinación e 
Estudos, Ministerio Presiden-
cia), Santiago Segarra (Industry 
Bussines Development Team de 
IBM) Mauro Fernández Dabouza 
(director xeral CIXTEC, Xunta),  
Antonio Rodríguez Martín (xefe 
da Unidade de Documentación 
de Españois e Arquivo). 

 Modelos de 
Desenvolvemento Tecnolóxico 
en Banca. Fernando Ventoso 
(subdirector xeral CIO do Ban-

co Santander España), Santiago 
Uriel (vicesecretario tecnolóxico 
da COAS.CECA), Julio Yepes (di-
rector de Tecnoloxía do BBVA), 
Telesforo Veiga (director técnico 
do Banco Pastor).  

  Relatorio Singu-
lar. O Mapa Tecnolóxico da Ban-
ca do Futuro. Pedro Pérez Iruela, 
socio de Accenture.

Día 18 de novembro

   Estratexia Tec-
nolóxica no sector financeiro. Vi-
cente Estévez (director de Ope-
racións. HAL Cash), Mario Yáñez 
(director de Solucións Banca. 
Tecnocom), Nicolás Antequera 
(director xeral. Hanscan), 
Romano Stasi (secretario xeral 
ABI Lab. Italia). 

  Supervisión, 
Seguridade e Regulamento. 
Antonio Carrascosa (director 
de Cumprimento Regulatorio. 
PricewaterhouseCoopers), Félix 
Antonio Barrio Suárez (xerente 
de Innovación e Calidade de IN-
TECO), María Parga (conselleira 
directora xeral. Bolsas e Merca-
dos Españois Innova, BME Inno-
va), Blas Calzada (presidente do 
Comité Asesor dos Índices IBEX).

  Fast Track: Inno-
vación e Tecnoloxía.

 Tecnoloxía e innova-
ción? Alejandro Morán, respon-
sable na Coruña de Everis. 

 A modernización da 
Administración en tempo de cri-
se. Antonio Jurado, consultor ex-
perto de eAdmistración de HP. 
  Innovarse ou morrer.  
Luis Alberto de la Cruz, director 
de Estratexia de BT España. 

 Innovación en Cloud 
Computing. Adriano Galano, 
consultor experto en TICs de Fu-
jitsu. 

 O proceso de innova-
ción involucrando ao cliente. An-

drés González-Lanceros, socio de 
Business Integration Partners. 

 Estratexia de innova-
ción. Carlos Rebate, responsable 
de Estratexia de Indra.

 Alfonso Alcalá, director 
de tecnoloxía de Infobolsa. 

 A importancia de xes-
tionar os documentos. Josep 
Rius, business manager Ricoh.

 Os roadmaps das 
organizacións innovadoras. An-
tonio Rodríguez (xerente de des-
envolvemento de negocio de R), 
José María Jurado (director de 
Business Intelligence de Adec-
co), Susana Roel (xefa de Innova-
ción da Autoridade Portuaria da 
Coruña), 

 Clausura. Inter-
vén Xavier Marcet i Gisbert, CEO 
de LTC Project. Falará de Innova-
ción aberta e esixencia de resul-
tados. 

Número 86

Caixa Galicia, IBM, Tecnocom, Fujitsu ou 
HP amosarán as súas liñas de actividade 
recente en SITE 2010 

Segredos do dixital, ao 
descuberto

Desconto para lectores 
de Código Cero

O Salón Internacional de 
Tecnoloxía (SITE), a desenvolver 
en Expocoruña os días 17 e 18 de 
novembro, vén de concederlle 
a Código Cero un lugar de 
promoción privilexiado, tanto 
no que se refire á propia revista 
en papel (que estará presente 
en SITE) como no que atinxe 
aos seus lectores. Sobre este 
punto, sinalar que a comunidade 
Código Cero poderán obter 
un 10% de desconto á hora 
de formalizar a inscrición na 
edición 2010, a primeira, do 
dito congreso galego. O único 
requerimento que se pide é 
incluír o código SITECODIGO no 
apartado Observacións, ao que 
se chega dándonos de alta no 
salón tecnolóxico, ben a través 
de www.sitegalicia.com, ben por 
teléfono (981 900 700).
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Cita coa nosa vella amiga: 
a ciencia
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Co mes de novembro chega, como xa é 
tradición, a cita máis importante da I+D+I 
coa cidadanía: a Semana da Ciencia en Ga-
licia, na que todo tipo de entidades, públi-
cas e privadas, están chamadas a abrir as 
portas e organizar actividades coas que 
amosarnos a todas e todos (dun xeito 
ameno e accesible) até que punto a inves-
tigación e a tecnoloxía están presentes nas 
nosas vidas.

A Consellería de Economía e Industria 
apoia un ano máis esta iniciativa, finan-
ciando e coordinando as actividades que 
universidades, centros tecnolóxicos, fun-
dacións e outras entidades organizan en-
tre o 8 e o 21 de novembro en toda Galicia. 
Este ano, son 25 os proxectos divulgativos 
que lograron, pola súa calidade, o soporte 
económico da Xunta, que investiu neles un 
total de 462.000 euros a través da convoca-
toria de axudas Diverciencia.

As actividades programadas cobren un 
amplo abano de areas de coñecemento, 
que van desde a robótica e a astronomía 
ata a química e a oceanografía, pasando 
pola meteoroloxía e a neurociencia, entre 
outros. Ademais, non faltan as actividades 
conmemorativas do Ano Internacional da 
Biodiversidade e as abertas a todas as te-
máticas, coma as feiras científicas e os con-
cursos de relatos.

Ciencia de cada día
Ademais das actividades organizadas 

polos axentes do Sistema Galego de Inno-
vación, a Consellería de Economía e Indus-
tria leva a cabo, a través da Dirección Xeral 
de I+D+I, un programa propio de iniciati-
vas para impulsar a divulgación da ciencia 
e da tecnoloxía entre todos os galegos e 
galegas.

Coa iniciativa Ciencia de cada día, sácan-
se á rúa os experimentos máis divertidos 
para que os cidadáns poidan conectar de 
xeito ameno e lúdico coa investigación e 
máis coa tecnoloxía. Para acadalo, o cubo 
da ciencia será instalado nas sete grandes 
localidades galegas con cinco espazos de 
convivencia coa I+D+I:

 ou as in-
cribles propiedades da maicena. A maice-
na caracterízase por comportarse como un 

fluído non newtoniano (a súa densidade 
varía coa presión). Colocarase unha cubeta 
transparente chea deste produto e convi-
darase ao público a bater nela de forma 
contundente. Abraiados, observarán que 
non salpica, senón que se comporta como 
un material viscoso moi denso.

ou como o 
betadine revela segredos da comida. Ao 
aplicar substancias iodadas en alimentos, o 
iodo fíxase ás moléculas de amidón, dán-
dolles unha cor moi escura. Os visitantes, 
como auténticos científicos, poderán in-
vestigar a presenza ou non de amidón en 
distintos alimentos (embutidos, pan, froi-
tas, etc...).

. ou a des-
naturalización das proteínas. Se lanzamos 
un ovo nunha tixola que conteña alcol, 
prodúcese un cambio de aspecto que lle 
dá aparencia de estar fritido. Realmente 
ocorre unha desnaturalización das proteí-
nas do albume (a clara) moi semellante á 
que provoca a calor.

 ou a incrible vida 
presente nunha pinga de auga. Algo tan 
sinxelo como preparar unha mostra dunha 
pinga de auga e esculcala no microscopio 
é unha experiencia única que gran parte da 
poboación nunca tivo.

 lentes estereoscópi-
cas e realidade aumentada. Os visitantes 
poderán ver nunha pantalla de 42’’ compa-
tible con 3D o anuncio da Semana da Cien-
cia en Galicia.

Estas actividades, xunto con todas as 
promovidas polas entidades, están a ser 
difundidas a través dos medios de comu-
nicación tanto de prensa escrita en papel 
e dixital como audiovisuais. Polo que se 
refire a Internet, amais de centralizar toda 
a axenda na web www.divulgacion360.org, 
o evento estase a promover nas redes so-
ciais. Asemade, as rúas están a ser tamén 
obxecto de accións publicitarias a través de 
vallas, mupis, carteis, autobuses, etc.

Tamén se puxo a disposición das entida-
des organizadoras un pack de cine científi-
co, este ano con nove películas facilitadas 
pola Fundación Española de Ciencia e Tec-
noloxía (FECYT) para a súa difusión.

Calendario Ciencia de cada día:

Santiago de Compostela: 8 e 9 de no-
vembro. Alameda.

A Coruña: 11 e 12 de novembro. Os Can-
tóns.

Vigo: 13 e 14 de novembro. Rúa Prínci-
pe.

Pontevedra: 15 e 16 de novembro. Av. 
Montero Ríos.

Ourense: 17 de novembro. Parque do 
Posío.

Ferrol: 18 de novembro. Praza de Ar-
mas.

Lugo: 19 de novembro. Praza Maior.

Ducias de actividades de divulgación porán 
a investigación un pouco máis preto da 
cidadanía durante este mes de novembro



  Unha ollada ao interior de Galiciencia 2009ren-
dizaxe en liña do galego
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A investigación, porta por 
porta na Coruña 

A provincia ferve de actividades de 
divulgación ao longo destes meses de 
outubro e novembro 

Calendario de actividades na Coruña
No Centro Comercial Ocio Coruña, 

na Coruña, do 8 ao 21 de novembro. Proxecto de divulgación 
científica sobre cambio climático. Inclúe 5 accións creativas. 

Obradoiro de Teatro Científico, celebración 
Día Europeo do Bo Uso dos Antibióticos. Na Domus da Coru-
ña, o 18 de novembro. 

Inclúense visitas a cen-
tros de investigación da USC, o CHUS e máis Emprendia. 
Datas os días 25 e 26 de novembro. Para estudantes e xor-
nalistas.

En centros comerciais galegos. Do 
8 ao 21 de novembro.

 En centros 
educativos da provincia da Coruña, do 8 ao 21 de novem-
bro. 

sexista da ciencia. Na Facultade de Bioloxía, en Santiago., do 
8 ao 21 de novembro.

 Visitas e obradoiros dixitais 
en granxas, museos e pazos durante todo o mes de outubro 
e até mediados de novembro. 

Centros de ensino da 
cidade da Coruña. Meses de outubro e novembro. 

 Exposicións de cómics, 
obradoiros de química, relatorios científicos e sesións de 
cine. Datas: 20 e 21 de novembro. Lugar: Sede da Reunión 
recreativa e instructiva de artesanos (Circo de artesanos de 
A Coruña); R/San Andrés. Horario: 10:30 a 21:30.

 Do 23 ao 26 de novembro, pola 
mañá e pola tarde. Lugares: O Cebreiro (M), Triacastela (T), 
Sarria (M), Portomarín (T), Palas de Rei (M), Arzúa (T), Santia-
go de Compostela (M e T). Organiza AIMEN.

Cafés-teatro-
científicos 2010

A Semana da Ciencia, iniciati-
va europea de divulgación que 
tamén ten edición galega, nun-
ca foi unha semana. De feito, 
malia que a convocatoria oficial 
deste ano está prevista entre 
para o período que vai do 8 ao 
21 de novembro (estando dedi-
cadas unha boa parte das activi-
dades ao Ano Internacional da 
Biodiversidade), xa hai días que 
se percibe un movemento de 
científicos e docentes dos seus 
centros de traballo cara á rúa. 
Na liña de botarse a informar 
de ciencia onde non se adoita 
a facer é onde se sitúa o gru-
po de investigación Neurocom 
(Neurociencia e Control Motor) 
da Universidade da Coruña, 
que comezou xa a súa quinta 
xira dos cafés-teatros-científicos 
que levará a especialistas deste 
colectivo a afondar en diversas 
cuestións ligadas ao seu traballo 
en diferentes bares de Galicia. 

O formato estará aberto ao 
cen por cen á participación de 
tódolos públicos, consistindo 
nunha charla-discusión sobre 
cuestións científicas, e todo 
“desenvolvido nun ambiente re-
laxado e distendido”. A isto vai 
contribuír, sen dúbida, a presen-
za dun actor para buscar a face 
máis divertida do tema a tratar. 

Esta actividade, que nas súas 
edicións anteriores saldouse 
cunha excelente acollida, tras-
ládase nesta ocasión a Narón 
(Cervexería Cardebelle), Boiro 
(Pousada das Ánimas), Ordes 
(Cosecha del 2003) e Redonde-
la (O Escondidiño). Cada unha 
destas vilas será visitada tres 
veces por outros tantos grupos 
de científicos e actores, para tra-
tar temas relacionados coa eco-
loxía, a física e a cosmoloxía, as 
matemáticas ou a neurociencia. 

Para abranguer todos estes 

eidos do coñecemento, os orga-
nizadores, Casto Rivadulla e Xur-
xo Mariño, neurocientíficos da 
Universidade da Coruña, contan 
coa participación de Alberto Ve-
lando, ecólogo da Universidade 
de Vigo; Luís Sampedro, biólo-
go do Centro de Investigacións 
Forestais e Ambientais de Louri-
zán; Elena Vázquez, matemática 
da Universidade de Santiago 
de Compostela, e Eduardo Sán-
chez, físico da Universidade de 
Santiago de Compostela. Todos 
eles estarán acompañados po-
los actores César Goldi e Vicente 
de Souza.

Biodiversidade e 
coleccións de Historia 

Natural
Proxecto para o Museo de His-

toria Natural da Universidade de 
Santiago sobre un tema científi-
co relacionado coa celebración 
en 2010 do Ano Internacional 
da Biodiversidade, que é o eixe 
temático desta edición da Se-
mana da Ciencia. A exposición 
versa sobre a importancia das 
coleccións destes museos na 
conservación e coñecemento da 
biodiversidade, a súa definición 
e o valor da conservación destes 
exemplares para a investigación 
presente e, sobre todo, futura. 
Consiste nunha instalación inte-
ractiva, con exemplares faro das 
coleccións do Museo de Historia 
Natural da USC complementa-
dos con tecnoloxía dinámica de 
representación de secuencias 
do ADN que explican a diversi-
dade a nivel específico.

O obxectivo é acadar unha ci-
fra de visitantes igual ou superior 
á lograda na última exposición 
producida en 2009, preparada 
tamén para participar nas acti-
vidades da Semana da Ciencia e 
que foi exposta durante o mes 
de novembro en Santiago de 

Compostela e xaneiro-febreiro 
de 2010 na Domus dos Mu-
seos Científicos Coruñeses, cun 
número de visitantes ao redor 
de 18.000, a maioría dos cales 
avaliaron moi favorablemente 
tanto os contidos da exposición 
como o seu formato e método 
expositivo. O calendario é do 8 
de novembro ao 11 de decem-
bro. O horario é, de luns a ven-
res, de 10.00 a 14.00 horas e de 

16.00 a 20.00 horas. O sábado é 
de 10.00 a 14.00 horas. A acción 
desenvolverase en Santiago de 
Compostela (dúas salas no Pazo 
de Fonseca) e na Coruña (un dos 
edificios dos Museos Científicos 
Coruñeses). Unha vez finalizada 
a súa presentación nestas cida-
des contémplase a posibilidade 
de ofrecela a outras cidades e 
vilas da comunidade autónoma 
galega.
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Un mar de formas 
distintas: a 
diversidade en Toralla

Toralla é unha pequena illa 
da ría de Vigo que presenta tres 
ambientes mariños moi diferen-
tes: unha zona rochosa exposta 
ao ondaxe, unha zona protexida 
e areosa, e unha zona de canle 
que a separa da costa con pouca 
profundidade e fortes corren-
tes. Estes tres ambientes con-
seguen que na illa se presenten 
diferentes hábitats mariños que 
albergan unha gran biodiver-
sidade de especies, que xunto 
coas instalación divulgativas da 
ECIMAT (Estación de Ciencias 
Mariñas de Toralla, organizado-
ra desta actividade) conforman 
un espazo inigualable para le-
var a cabo unhas xornadas da 
biodiversidade. Os encontros 
que promove a ECIMAT (depen-
dente da Universidade de Vigo) 
insírense na celebración do Ano 
Internacional da Biodiversidade 
e da Semana da Ciencia e cons-
titúen un achegamento prácti-
co e experimental aos ricos eco-
sistemas da Ría de Vigo e, por 
extensión, das nosas costas. 

O obxectivo, amais do devan-
dito, é pór aos rapaces e rapazas 
dos nosos centros de ensinanza 
máis preto da biodiversidade 
do noso mar e, tamén, en me-
llor disposición para identifica-
la, protexela e conservala. Igual-
mente, nas xornadas da ECIMAT 
traballarase para dar a coñecer 
a estreita ligazón establecida 
ao longo dos séculos entre os 
recursos mariños e os habitan-
tes das nosas costas e, tamén, 
para incentivar a curiosidade 
científica vinculada á biodiver-
sidade mariña. Nun plano máis 
específico, as xornadas darán 
acubillo a visitas didácticas ao 
contorno de Toralla, a exposi-

cións de acuarios (peixes planos 
e peláxicos, peixes de pedra, ce-
falópodos, moluscos, bivalvos, 
etc), a unha mostra sobre os 
ecosistemas da illa con paneis 
explicativos, a celebración dun 
obradoiro mariño (con xogos e 
experimentos) e á presentación 
dun documental divulgativo 
que seguirá a temática da mos-
tra e que será entregado logo 
de xeito gratuíto nas escolas 
participantes nas xornadas. 

Máis detalles sobre as datas 
e o programa en www.ecimat.
org. 

II Certame Gradiant 
de Relatos de Ciencia 
Ficción

A segunda edición deste cer-
tame, organizado polo centro 
Gradiant, pretende dar conti-
nuidade a unha experiencia de 
abondo positiva: unha primeira 
convocatoria do concurso, en 
2009, no que se recibiron máis 
de 50 relatos e contouse coa 
participación dun total de 200 
rapaces, recibindo a visita nas 
instalacións do centro de máis 
de 120 procedentes das máis 
diversos eidos de actividade in-
vestigadora. Para esta segunda 
convocatoria, a organización 
pretende ir alén dos devanditos 
obxectivos e ampliar a listaxe 
con algúns novos, coma os que 
de seguido se expoñen:

carreiras técnicas ós mozos e 
mozas galegos.

innovación tecnolóxica nos mo-
zos e mozas galegos.

-
dantes na tecnoloxía, daqueles 
ós que, a priori, non lles intere-
sa.

En definitiva, a actividade 
trata de achegar a tecnoloxía a 

aqueles alumnos con menos co-
ñecementos e con menos inte-
rese na mesma, feitos que entre 
outros motivos son os princi-
pais “culpables” do descenso de 
alumnado inscrito en titulacións 
como Enxeñería de Telecomu-
nicación, malia o bo intre que 
está a vivir o sector TIC galego. 
A xuízo de Gradiant, centro de 
investigación especialmente 
centrado en estreitar relacións 
entre a I+D universitaria e as 
empresas, o bo estado de saúde 
do noso panorama tecnolóxico-
dixital está á vista de calquera. 
De feito, sosteñen os respon-
sables do centro, non hai a día 
de hoxe outra comunidade do 
Estado na que se atope unha 
variedade tan ampla de empre-

sas, que inclúen fabricantes de 
equipamento de telecomunica-
cións, operadoras, enxeñería de 
sistemas, empresas de redes de 
telecomunicación, de software, 
xeradoras de contidos, consul-
toras e, incluso, electrónica de 
consumo.

Volvendo aos contidos da 
actividade, sinalar que en cada 
unha das redaccións, o alumno 
deberá incluír un número míni-
mo de innovacións segundo a 
categoría á que pertenzan, ex-
plicando como estas mellorarán 
as súas vidas. O certame vaise 
celebrar na ETSE Telecomunica-
cións de Vigo, o 19 de novem-
bro pola mañá. 

Máis en www.gradiant.org.

Pontevedra, a prol do noso 
medio 

Unha boa parte da Semana da Ciencia 
nesta provincia diríxese a pór en xogo 
recursos para protexer a natureza

Actividades de Pontevedra, punto por 
punto

enerxéticos. Na ETSE de Minas da Universidade de Vigo, do 8 ao 
12 de novembro. 

mariños. En diversos centros educativos de Vigo e arredores, do 
8 ao 21 de novembro. 

produtos da pesca e da acuicultura. Na sede de ANFACO-CECO-
PESCA e no Porto de Vigo, do 8 ao 21 de novembro.

Obradoiros dirixidos por Gradiant. 
Para estudantes de ESO e Bach. Lugar: ETSE de Telecomunica-
cións de Vigo, o 15 e o 16 de novembro, de 10 a 14.00 horas.

Campus Universitario de Vigo, do 8 ao 
21 de novembro. Concurso de relatos científicos con diferentes 
categorías por idades. Organiza a Universidade.

Organiza AIMEN. A desenvolver o día 
19 de novembro pola mañá, en Soutomaior.

Mª Aller Ulloa en Lalín, do 8 ao 21 de novembro. 
Organiza Gradiant na ETSE de Telecos 

de Vigo. Charlas divulgativas. Días 17 e 18 de nov. Horario: de 
10.00 a 14.00, para estudantes de ESO e Bach. 
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Galiciencia 
2010: record de 
participación

Galiciencia, o certame da Tec-
nópole para impulsar vocacións 
investigadoras, vai a máis. Se-
gundo informa o complexo em-
presarial galego, a quinta edición 
deste concurso-mostra recibiu 
un total de 85 proxectos científi-
cos, o que obriga á organización 
da feira investigadora, probable-
mente a maior do noso país, a 
facer por vez primeira unha es-
colma. Deste xeito, da devandita 
cifra de iniciativas achegas, Gali-
ciencia reservarase entre 50 e 55 
para a súa exposición na carpa 
que se vai habilitar no Parque 
Tecnolóxico de Galicia (Tecnó-
pole), nos arredores do CEI, no 
concello ourensán de San Cibrao 
das Viñas. A mostra, que conta 
co patrocinio da Consellería de 
Economía, celebrarase este ano 
os días 24, 25 e 26 de novembro. 
Durante estas xornadas, equipos 
de estudantes de Secundaria e 
Formación Profesional chega-
dos de todo o eido xeográfico 
galego amosaranlle ao público 
as súas iniciativas tecnolóxicas, 
nunha xeira colectiva de coñe-
cemento que tamén contará coa 
presenza de equipos de Catalun-
ya e Euskadi. 

A rapazada participante, que 
terá cubertos os servizos de 
desprazamento, estancia e insta-
lación, terá ao seu alcance todo 
tipo de actividades paralelas 
divulgativas (abertas tamén ao 
público en xeral) e unha área 
de lecer na que poderán ocupar 
os seus ratos libres en diversos 
xogos non exclusivamente tec-
nolóxicos, como o futbolín e os 
dardos, e outros de índole máis 
dixital, como as videoconsolas. 

Polo que respecta ás ditas ac-

cións de divulgación, dicir que 
de novo o comunicador-investi-
gador Adolf Cortel visitará Gali-
ciencia co obxectivo de achegar 
unha nova serie de relatorios 
sobre os milleiros de maneiras 
de abordar o traballo científico 
dun xeito divertido. Nesta oca-
sión, informa a Tecnópole, “os 
seus espectaculares experimentos 
conmemorarán o cincuenta ani-
versario do láser”. Deste xeito, e 
mediante experimentos con po-
tentes láseres de distintas cores, 
explicarase o porqué do seu uso 
en quirófanos ou shows en es-
pectáculos e discotecas.

Polo que se atinxe aos obra-
doiros, un deles estará relacio-
nado coa celebración do Ano 
Internacional da Diversidade 
Biolóxica, con especial presenza 
do reino das plantas. Noutro de-
les tratarase de que os asistentes 
obteñan coñecemento sobre o 
funcionamento do cerebro hu-
mano a través de experiencias 
sensoriais. Por último, os máis 
pequenos gozarán da busca da 
fórmula ideal de xabón para fa-
cer as mellores pompas.

Ademais, nos corredores do 
edificio que acollerá os talleres 
estarán expostas as obras de 
dúas coleccións de pintura dedi-
cadas á ciencia.

Ourense investiga

A Asociación de Ciencia e Tec-
noloxía Guillelme Brown quere 
achegar a investigación á socie-
dade e dar a coñecer a cultura 
científica, e todo partindo da 
seguinte realidade non sempre 
evidente: a ciencia tivo e ten un 
importante papel na mellora do 
benestar de toda a sociedade. 
O proxecto, chamado Ourense 
investiga, está orientado a toda 
a poboación en xeral e, de ma-

neira especial, ao público máis 
novo para espertar vocacións 
científicas e tirar o máximo par-
tido dos usos da tecnoloxía. O 
programa conta con distintas 
accións gratuítas: obradoiros, ac-
tuacións musicais, mostras e ob-
servacións astronómicas, entre 
outras. A columna vertebral des-
ta vontade de sacar a ciencia dos 
laboratorios e (tamén) de forma-
tos desfasados de divulgación é 
o programa de actividades para 
cativos e mozos a desenvolver 
en dous días na Praza Maior de 
Ourense. Con horario de 10 a 2 
da mañá a 5 a 9 da tarde, esta 
Romaría da Ciencia vai dirixida 
a facer da rapazada os actores 
principais da investigación ga-
lega. O conxunto da acción ocu-
pará dúas xornadas completas, 
incluíndo accións nocturnas que 
potencien as accións diúrnas 
e poñan de relevo os aspectos 
lúdicos da ciencia e permitan 
unha gran difusión da Semana 
da Ciencia 2010. A estruturación 
da acción é a seguinte:

15x5 m na Praza Maior de Ouren-
se co obxecto de dar acubillo, 
entre outras cousas, a 10 stands 
a disposición dos estudantes de 
secundaria da provincia e dos 
seus traballos de investigación 
desenvolvidos ao longo do 
anterior curso, nos centros de 
ensinanza e no Parque Tec-
nolóxico de Ourense, que 
patrocina un curso de in-
vestigación para estudan-
tes durante o curso acadé-
mico. Aberto a todo tipo 
de públicos, os visitantes 
poderán ver demostracións 
e experimentos en directo.

 
Trátase dun taller de 40 mi-
nutos a desenvolver na dita 
carpa e no que se porá de re-

levo dun xeito divertido a ampla 
información que recibimos a 
través dos nosos cinco sentidos 
e logo mediante a conexión 
destes co noso cerebro, froito 
de complexas canles de sinais 
eléctricos. 

Unha vez finalizado o dito obra-
doiro, o público pode probar as 
distintas tecnoloxías até o inicio 
da seguinte sesión. 

-
tónica. Usando un proxector de 
12.000 lumens, converterase 
un edificio do centro de Ouren-
se (posiblemente o Concello) 
nunha pantalla arquitectónica. 
Sobre el proxectaranse durante 
tres horas (comezando arredor 
das 20.30 horas) imaxes e tex-
tos relacionados coa ciencia que 
se axustarán de forma precisa á 
xeometría do edificio. 

 Como 
colofón, ofrecerase un concerto 
de grupos locais, aos que se lles 
solicitará que fagan xirar algun-
ha das súas achegas arredor da 
investigación.

Mil ideas que bulen na nosa 
cabeza  

A provincia de Ourense será o escenario 
de dous grandes obradoiros de proxectos 
científicos para a mocidade

Os participantes de Galiciencia 2009 ao completo 
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Obradoiro-concurso A 
Maxia da Robótica

A Maxia da Robótica é unha 
actividade que ten como base 
inicial a realizada no marco da 
Semana da Ciencia 2008 en 
Lugo e da Semana da Ciencia 
2009 en Santiago, dúas citas nas 
que puideron participar máis de 
1.100 persoas, brindándoselle 
este ano a posibilidade de im-
plicación á veciñanza da Mariña 
Luguesa, con Burela e arredores 
como eixe principal. A iniciativa, 
que se concibe como un diver-
tido achegamento á robótica, 
parte da base de que a automa-
tización, o desenvolvemento de 
máquinas que nos axuden nas 
nosas tarefas cotiás, é un eido de 
“absoluto futuro e con potencial 
para promover a cultura cientí-
fica na nosa sociedade”, sinalan 
dende a Institución Galega de 
Ciencia (www.igaciencia.org), 
organizadora do evento.

Máis polo miúdo, a Maxia da 
Robótica é un compendio de 

-
sición - concurso) encamiñadas 
a unha experiencia de aprendi-

zaxe. “Nin á cidadanía, nin á 
xente nova se lle presentan 

oportunidades de fami-
liarizarse con este eido, 

polo que a innova-
ción e a orixinalida-
de está asegurada”, 
comentan, ao que 
engaden, deixan-
do claro o seu eido 
de actividade prin-
cipal: “Queremos 
levar á cidadanía e 
aos centros educa-

tivos unha ciencia 
do futuro e non do 

pasado”. A iniciativa, 
que se desenvolverá 

ao longo dunha se-

mana (do 9 ao 13 de novembro), 
ten formato de obradoiro, e nel, 
monitores e monitoras encar-
garanse de dinamizar, pola vía 
da investigación en robótica, os 
centros educativos en horario de 
mañá e tarde. 

A estrutura da actividade é a 
seguinte:

-
ractiva. Constitúese por unha se-
rie de 10 postos cun ordenador e 
un pack lego xa preensamblado 
e diversas actividades interacti-
vas a realizar, en proposta guia-
da polos monitores e monitoras. 
Ten a finalidade de darlle vida e 
facer funcionar ao robot.

Para o profeso-
rado e o alumnado de Galicia e 
con premios de 300, 200 e 100 
euros para o primeiro, segundo 
e terceiro equipo clasificado en 
cada nivel, habendo tres niveis 
de Primaria e 1º de ESO, resto da 
ESO e Bacharelato e ciclos for-
mativos de 1º grao. 

Ga-Láctica: visitas 
guiadas polo máis 
innovador do sector 
alimentario

O Centro Tecnolóxico Lácteo 
de Galicia (CTLácteo), antes co-
ñecido como Aula de Produtos 
Lácteos, quere dar a máxima 
continuidade a súa liña de traba-
llo a prol da promoción da inves-
tigación no noso país. Neste eido 
insírese precisamente Ga-Lácti-
ca, unha actividade que se dirixe 
a fomentar a cultura científica e, 
dunha maneira moito máis es-
pecífica, a reducir a desconfianza 
que o consumidor amosa hoxe 
con respecto ao traballo de I+D 
aplicado no ámbito alimentario. 
A iniciativa, dirixida a escolares 
de 10 a 12 anos procedentes de 

centros de ensino de todo Lugo, 
servirá tamén para amosarlle 
á sociedade a importancia 
da investigación nun 
sector tan estratéxi-
co para a nosa terra 
como o sector lác-
teo. O programa 
de actividades 
incluirá unhas 
xornadas divul-
gativas sobre a 
ciencia do leite 
no CTLácteo 
(durante a Se-
mana da ciencia, 
entre o 15 e o 19 
de novembro), 
xornadas que á súa 
vez darán acubillo a 
presentacións teóricas 
e prácticas sobre a elabo-
ración de diferentes produtos 
lácteos e máis a visitas guiadas 
polo Centro, co fin de que os 
nenos poidan coñecer de preto 
as diferentes tecnoloxías empre-
gadas. Por certo que a idea é 
fomentar a cultura do co-
ñecemento compartido, 
de aí que a xira polo 
Centro estea aberta 
ao achegamento 
de dúbidas ou in-
quietudes sobre 
todo o que se 
albisque ao lon-
go da visita. Ao 
remate desta, 
pasaráselles aos 
asistentes unha 
enquisa de sa-
tisfacción, para 
avaliar o apro-
veitamento desta 
e, coas achegas 
feitas, poder mello-
rar xornadas futuras. 
Ademais, os asistentes 
recibirán un obsequio 
como recordo da xornada.

Investigadores en potencia 

A provincia de Lugo dará acubillo a 
importantes actividades de motivación 
científica dirixidas á rapazada 

Nenas do colexio Virxe de 
Cospeito participando en 
Maxia da Robótica.  
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A CIENCIA 
SEGUNDO 
JORGE MIRA
AUGA Editora publica o primeiro 
libro do científico galego

reportaxe

A ciencia no punto 
de mira é o signifi-
cativo título co que 
Jorge Mira dá o seu 
primeiro paso no 

mundo editorial e AUGA Edi-
tora inicia unha nova colec-
ción baixo do epígrafe Saber 
+.

Son coñecidas as activi-
dades divulgadoras nos me-
dios de comunicación deste 
doutor en Física e profesor 
na Universidade de Santiago 
de Compostela, así como a 
extraordinaria proxección do 
programa ConCiencia, que 
dirixe para o Consorcio da 
Cidade de Santiago coa co-
laboración da USC, polo que 
pasaron os máis importan-
tes e significativos premios 
Nobel do mundo.

Jorge Mira recolle neste 
manual unha interesante 
serie de aspec- t o s 

científicos 
en co-
rrecta 
h a r -

monía coa vida cotiá e faino 
logo de que, tanto o autor 
como a editorial, tratasen de 
dar resposta a unha pregunta 
básica: a ciencia é aburrida? 
Mira demostra neste libro que 
a ciencia, ademais de ache-
gar coñecementos, pode ser 
unha fonte de entretemento 
que non pertence ós territo-
rios das idades nin ten fron-
teiras. Ofrece a posibilidade 
de descubrir realidades que 
nos rodean, enfocadas desde 
o punto de vista científico e 
achegar respostas a pregun-
tas que milleiros de veces nos 
fixemos os profanos sen aca-
dar solucións.

Neste ano Xacobeo 2010, 
cantas veces pensamos no 
mecanismo de funcionamen-
to do botafumeiro? Cantas 
noticias, películas e fotos 
saíron nos medios deste in-
censario único no mundo? 
Jorge Mira achega respostas 
e curiosidades científicas so-
bre un instrumento pensado 
para afastar os malos cheiros 
da catedral compostelá no 
pasado, convertido agora 
nun símbolo das peregrina-

cións e de Compostela. 
Pero tamén hai nas 

páxinas do libro 
respostas tan in-
teresantes para 
actualidade como 
saber por que o bi-

lingüismo protexe a 
nosa saúde.

Lendo este libro 
descubriremos o 

efecto Macbeth, 

que demostra que lavar as 
mans limpa as nosas concien-
cias. Algo que xa anunciara 
Pilatos no Novo Testamento 
co seu xesto, que Shakespea-
re intuíu e que a ciencia ex-
plica. Achega explicacións ós 
efectos de cambios de ánimo 
e actitudes dos homes ante 
as mulleres guapas ou define 
por que caras masculinas sen-
ten elas predilección, men-
tres as cadeiras an-
chas teñen unha 
razón para ser 
un gancho 
especial para 
os homes. 

J o r g e 
Mira amosa 
un enxeño 
n a r r a t i v o 
fresco e 
amable en 
sesenta e 
tres propos-
tas, verda-
deiras curiosi-
dades da vida, 
explicadas pola 
ciencia máis se-
ria e mellor razoada. Un libro 
cheo de sorpresas e enigmas 
que poden resultar divertidos 
por insólitos, como son a po-
sibilidade de saber que tem-
peratura hai, segundo datos 
tirados da Biblia, no ceo ou 
no inferno, seguindo os pasos 
de Galileo Galilei, que xa es-
tudara a estrutura do inferno 
imaxinado por Dante. Ade-
mais, na meirande parte dos 
capítulos o autor indica a po-
sibilidade de seguir afondan-

do nas propostas mediante a 
indicación das fontes ou de 
estudos aparecidos nas máis 
importantes publicacións in-
ternacionais.

No prólogo o catedrático 
de Medicina Legal e Forense 
da Universidade de Santia-
go, Ángel Carracedo, falando 
da importancia de divulgar 
a ciencia, asegura que “quen 
mellor para contar cousas da 

c i e n c i a 
que Jorge, 
que non só é un divulgador 
nato, un dos mellores que nun-
ca oín, porque vive a ciencia e 
sabe contala de xeito ameno e 
aínda por riba con chispa, de 
forma simple, pero á vez con ri-
gor; senón que ademais conta 
as cousas como todo o mundo 
fala”.

En definitiva este libro/
manual é un bo instrumen-
to para entreter e aprender. 
Unha boa proposta válida 
para todas as idades. 
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O formato de 
x o r n a d a s 
profesionais, 
tal e como o 
coñecemos 

xa ficou atrás. Calquera 
persoa que acudise recen-
temente a algunha das 
postas en marcha en Gali-
cia onde se tratasen temas 
innovadores, saberá do que 
estamos a falar: dun espazo 
onde a xente non se limita 
a asistir á presentación de 
produtos, senón tamén a 
presentar o seu potencial. 
Sobre esta filosofía cele-
brouse o 21 de outubro en 
Santiago, no Hotel Porta do 
Camiño, a xornada Smart 
Intracluster Event, un foro 
profesional que xirou arre-
dor do proxecto Smart 
(www.smartransport.eu/
es) para a innovación no 
transporte europeo e, máis 
polo miúdo, arredor do que 
poden dar se si as firmas ga-
legas tecnolóxico-dixitais 
neste proceso innovador. 
Como dixemos, o encontro 
non se limitou a xuntar a 
empresas de ámbolos sec-
tores, senón tamén a que se 
asentase o diálogo e a cola-
boración. Así nolo explicou 
durante o transcurso desta 
xuntanza Jorge Cebreiros, 
presidente de Ineo (asocia-
ción galega organizadora 
do foro), quen amosou o 
seu convencemento nas 
posibilidades do evento e, 
por extensión, nas posibili-
dades do sector TIC galego 
á hora de impulsar melloras 
no transporte, sobre todo 
no terrestre e no marítimo. 

Na presentación de 
Smart en Santiago, un pro-

grama europeo impulsado 
dende a nosa terra pola 
Fundación para o Fomen-
to da Calidade Industrial, 
participaron arredor de 
40 empresas do noso eido 
tecnolóxico-dixital e máis 
representantes dalgunhas 
das firmas máis punteiras 
do carretado de mercado-
rías e/ou persoas. 

O nexo común das com-
pañías TIC perante a cita 
foi este: todas tiñan algo 
que ofrecer, presente ou 
futuro, para mellorar polo 
vieiro tecnolóxico cousas 
como a circulación asistida, 
a seguridade nas estradas 
ou ben a eficacia no con-
sumo de combustibles. 
“Sen dúbida a este respecto 
hai potencial”, comentou 
Cebreiros, e máis tendo en 
conta a situación que esta-
mos a vivir: unha situación 
adversa de crise económica 
e produtiva. Ao seu xuízo, 
o único que se pode facer 
nun contexto coma este é 
innovar para sermos máis 
competitivos, e por esta vía 
van eventos como o Smart 
Intracluster Event. 

Na súa opinión, a crise 
deixou consecuencias, pero 
non unilateralmente nega-
tivas. Do que se trata é de 
sacar proveito do negativo 
para facer algo positivo. 
“As empresas, tanto do noso 
sector coma de outros, xa 
adelgazaron, e agora só lles 
queda músculo”, dixo, facen-
do referencia ás boas pers-
pectivas que se lles ofrece 
ao noso tecido produtivo 
TIC, de abondo preparado 
para consolidarse no terreo 
da innovación no transpor-

te. “Non temos que ir procu-
rala fóra”, puntualizou.    

Como dixemos, o even-
to foi impulsado por Ineo 
e máis a Fundación para o 
Fomento da Calidade Indus-
trial e o Desenvolvemen-
to Tecnolóxico de Galicia, 
sendo o programa do que 
xorde, o proxecto Smart, 
unha actividade cofinancia-
da polo 7º Programa Marco 
da Comisión Europea, cuxo 
obxectivo é fomentar a par-
ticipación das empresas en 
plans de I+D ligados á me-
llora do carrexo por terra, 
aire ou mar de persoas e 
mercadorías. 

A xornada contou coa 
participación (entre outros 
profesionais) de Covadon-
ga Toca, xerente da dita 
Fundación, Jorge Cebreiros, 
presidente de Ineo, e máis 
Octavio Pernas, director te-
rritorial de Econet, quen fixo 
un repaso polos programas 
de axudas europeas a través 
dos cales as empresas po-
den obter pulo para proxec-
tos I+D no transporte.

Tamén acudiron Luís Mo-
reno, director xeral do CTAG; 
José Carlos García, secreta-
rio xeral de FEGATRAMER e 
José Luís Liñares, director 
xeral de FEGABUS.

As nosas empresas TIC amosan en Santiago o seu 
potencial para a mellora do transporte

A asociación Ineo celebrou recente-
mente en Vigo un almorzo de tra-
ballo baixo o título Innovación en 

tempos de crise. O formato da xornada, a 
modo de debate aberto entre os participan-
tes, permitiu que os asistentes formularan 
cuestións de interese arredor do tema da 
innovación e que lles afectan directamente 
ás súas empresas.

O obxectivo deste evento era poñer en 
valor as oportunidades que a innovación lle 
ofrece ás pequenas e medianas empresas de 
calquera sector produtivo, “para fortalecerse 
e facer fronte á actual crise económica”. Tal e 
como se falou no debate, estas empresas 
“deben perder o medo a innovar e deben ser 
conscientes tamén da importancia de desen-
volver boas ideas rompendo coa tendencia 
actual a elaborar proxectos adaptados ás con-
vocatorias que presentan os organismos euro-
peos”. Como experto en innovación a nivel 
europeo, o almorzo contou coa participa-
ción de Andrea Rossi, destacado especialista 
en proxectos empresariais de innovación a 
nivel europeo. 

Por outra parte, e en representación dun 
dos mais importantes centros tecnolóxicos 
de Galicia, participou Luís Álvarez, adminis-
trador xeral de Gradiant, entidade de cuxo 

padroado forma parte Ineo. Ta-
mén asistiu a Directora Xeral de 
Ineo, Lucía Gregorio.

O almorzo de traballo estivo 
financiado polo IGAPE (Instituto 
Galego de Promoción Econó-
mica) entidade dependente da 
Consellería de Economía e Indus-
tria da Xunta de Galicia.

Claves para tempos 
de crise

Músculo da 
innovación 
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A delegación galega 
da Asociación de 
Mulleres e Familias 
do Ámbito Rural 
(AMFAR) e a enti-

dade empresarial Ineo veñen 
de unir esforzos para mellorar a 
calidade de vida das nosas fami-
lias dos eidos non urbanos coa 
posta en xogo de diversas acti-
vidades tecnolóxico-dixitais. O 
proxecto conxunto, que se pre-
sentou o pasado martes 19 de 
outubro no Centro Caixanova de 
Lalín, conta co apoio orzamen-
tario do Ministerio de Medio 
Ambiente a través do Fondo Eu-
ropeo Agrícola de Desenvolve-
mento Rural (FEADER). A inicia-
tiva, chamada eStarBien, busca 
minimizar na medida posible as 
fendas dixitais que lle son pro-
pias ao noso ámbito rural, a unir 
a outras fendas previas que non 
fan máis que agravarse (preci-
samente) polas dixitais. O miolo 
do proxecto é ir achegando rede 
para que as restantes desigual-
dades se reduzan, por exemplo 
as desigualdades de promoción 
laboral e económica, até agora 
dificilmente superables por non 
contarse con canles comunicati-
vas axeitadas.

O proxecto de AMFAR articú-
lase a modo de proxecto piloto 
colaborativo, con 50 familias de 
Lalín e Bolaños (vila de Cidade 
Real) dando os primeiros pasos 
no mesmo a través dun proceso 
de selección dos servizos que 
máis precisan nos seguintes ei-

dos: asistencial, de traballo e de 
lecer. En base a isto, impulsara-
se nestas 50 familias a posta en 
marcha dun fogar dixital propio 
para cada unha delas e no que 
virá incluída unha plataforma de 
acceso e uso. Esta plataforma, 
que será o sistema dende o que 
se manexe e centralice o fogar 
dixital, incorporará as adapta-
cións precisas para o seu uso 
pleno e eficaz nun eido familiar 
rural, pouco afeito (por mor do 
desleixo de institucións e em-
presas responsables) á realidade 
da Sociedade da Información. O 
sistema, informan AMFAR Galicia 
e Ineo, será accesible dende a te-
levisión, o PC e máis o teléfono 
móbil. 

Este proxecto é a primeira 
iniciativa inscrita no convenio 
de colaboración entre AMFAR 
e INEO, asinado en Santiago o 
pasado mes de agosto, “e co que 
inicia unha andaina conxunta 
para aproveitar a potencialidade 
das novas tecnoloxías no fomento 
do benestar das familias no rural 
e para vehicular a participación 
da muller rural nas actividades 
socioeconómicas e produtivas de 
alto valor engadido”, informan 
os responsables da iniciativa 
conxunta. 

InfoJC estrea nova web

A empresa galega InfoJC vén 
de estrear páxina web (www.
infojc.com). A firma, que forma 
parte da asociación Ineo, quixo 

celebrar o seu 30º aniversario 
cunha nova faciana en Internet, 
unha páxina que serve en boa 
medida de estratexia de conti-
nuidade (o novo sitio recolle a 
traxectoria da empresa galego 
no sector TIC) e tamén de xanela 
ao futuro (informa polo miúdo 
das novidades en I+D que lan-
zar InfoJC nos vindeiros meses). 
Segundo nos conta Ineo na súa 
web, a páxina remodelada da 
firma viguesa servirá tamén para 
dar conta dos proxectos de cola-
boración e das actividades for-
mativas que se promovan e se 
organicen dende o seu seo. 

Asemade, e na liña de afian-
zar canles coa comunidade de 
clientes e de internautas en xe-
ral, inclúe un apartado aberto á 
achega de consultas para a ob-
tención de presupostos. 

CTI e Level Telecom 
traballan nunha 

plataforma para o 
sector do mar

O sector galego ligado á pesca 
está a recibir nos últimos tempos 
importantes pulos tecnolóxicos 
para a mellora das súas activida-
des, tanto das propias empresas 
ligadas ás mesmas como das 
nosas firmas do eido dixital. Un 
exemplo disto é a iniciativa pos-
ta en marcha de xeito conxunto 
por ANFACO-CECOPESCA (or-
ganización de conserveiras con 
sede en Vigo), CTI Consultores 
e Level Telecom (empresas do 

sector tecnolóxico dixital, ám-
balas dúas ligadas asociadas a 
Ineo). Máis polo miúdo e segun-
do conta Ineo, as tres entidades 
participan no desenvolvemento 
dunha plataforma a través do 
proxecto Redetag para permitir 
o control dos sistemas de traza-
bilidade, xestión da produción, 
provisións, vendas, loxística e 
outros procesos da cadea de va-
lor para as empresas do sector 
mar-industria do noso país. 

O proxecto, que está hoxe 
en desenvolvemento, apóiase 
na xestión de captura de datos 
en planta usando tecnoloxías 
de radiofrecuencia (RFID), co 
obxectivo de coñecer as liñas do 
proceso produtivo, e xerar e va-
lidar un sistema de información 
integral das propias plantas de 
produción. 

Polo que respecta ás respon-
sabilidades de cada unha das 
entidades participantes, dicir 
que ANFACO-CECOPESCA des-
envolve as especificacións do 
sistema baseado nos procesos 
produtivos do sector mar-indus-
tria; a empresa CTI Consultores, 
experta en consultoría de siste-
mas, leva a cabo a creación, o 
desenvolvemento e a implan-
tación física da plataforma, e 
LEVEL Telecom, especialista na 
implantación de tecnoloxías TIC 
a procesos, deseña solucións 
tecnolóxicas baseadas en RFID 
para o control dos procesos pro-
dutivos e a súa vinculación á de-
vandita plataforma.

Internet de longo alcance

Redacción

Ineo colabora 
coa asociación 
de mulleres 
do rural para 
integrar as 
redes fóra das 
cidades  
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A nosa lingua liderou a listaxe 
temática de Twitter

A iniciativa que anunciamos en Código 
Cero en setembro para facer visible o gale-
go no Twitter, e así prestixialo ao máximo na 
Rede, saldouse finalmente cun éxito. Así nolo 
contaron dende o obradoiro Galegolab.org 
os responsables da acción colectiva (que mo-
bilizou a unha chea de usuarias/os de Twitter 
do noso país) e así o reflectiron medios como 
Galicia Hoxe ou Xornal.com, que cualificaron 
o afianzamento twitteirán da nosa lingua de 
“triunfo”, ao converterse o idioma galego en 
tema principal de tweet-conversa durante 
o serán do pasado 6 de outubro. O método 
para conseguir situar á nosa fala entre as 
cuestións salientables do día foi o seguinte: 
a través da introdución masiva na dita rede 
social da etiqueta #galega, un labor que foi 
despregado por un total de 258 internautas 
enviando 1.148 tweets. 

A achega, que se desenvolveu ao longo 
dunha hora, puxo de manifesto que serían 
precisos 750 internautas e arredor de 3.300 
envíos para chegar a figurar no top 10 das 
etiquetas máis empregadas ao longo dunha 
hora da tarde. Polo tanto, non se acadou o 
obxectivo de emprazar ao galego no punto 
máis alto das temáticas tratadas en Twitter, 
pero si que se conseguiu o mellor posto a ni-
vel estatal.  “Estamos moi satisfeitos porque xa 
é un mérito situarnos como os primeiros no Es-
tado; ademais, os participantes pasárono moi 
ben durante ese tempo”, comentou perante 

Xornal.com Henrique Sanfiz, director de Ra-
diodifusión e un dos grandes promotores da 
iniciativa en liña.

As nosas universidades preparan 
unha ambiciosa iniciativa 

tecnolóxico-teatral
Falamos agora dunha nova proposta de 

colaboración a través das redes, aplicable 
aos responsables da iniciativa (as universi-
dades galegas e do norte de Portugal, máis 
próximas grazas ao dixital) e tamén ao con-
tido da iniciativa mesma (que une eidos tan 
diferentes como a tecnoloxía e as artes escé-
nicas). Máis en detalle e segundo informou 
os días pasados a USC, a Fundación Centro 
de Estudos Eurorrexionais (CEER) será a res-
ponsable da coordinación artística dun inno-
vador proxecto no que están implicadas as 
seis universidades públicas da Eurorrexión 
Galicia-Norte de Portugal -Santiago de Com-
postela, A Coruña, Vigo, Trás-os-Montes e 
Alto Douro, Porto e Minho- e consiste, en ter-
mos xerais, na posta en marcha de diversas 
actividades culturais a desenvolver en dous 
planos de realidade e de xeito simultáneo: 
no plano físico (o que todos identificamos 
como tradicionalmente propio de danza ou 
o teatro) e no plano virtual.

Deste xeito, a iniciativa abrangue a repre-
sentación nos vindeiros meses de diversos 
espectáculos de danza e teatro que serán 
retransmitidos en directo a través de Inter-
net. “Trátase de representar unha peza curta 
de danza distribuída e outra de teatro sobre as 
que se poderá interactuar”, informa a USC. E 
engade, sobre a natureza do proxecto: “O tra-
ballo conxunto dos grupos de teatro e danza 
das Universidades e da Fundació i2cat e Kònic 
thtr, pioneiras no desenvolvemento de proxec-
tos de innovación cultural e base tecnolóxica, 
desembocará tamén na realización de clases 

maxistrais orientadas á escena contemporá-
nea e á incorporación das novas tecnoloxías 
en proxectos artísticos, nas que poderán par-
ticipar ou seguir as materias gratuitamente 
todas as Universidades”.

A USC achega os seus primeiros 
ebooks

Se cadra non tan universalmente como se 
anunciou nun principio (aínda nos segue a 
gustar o papel, que se lle vai facer), os libros 
electrónicos van paseniño gañando terreo. 
Entre os pasos máis recentes dados neste 
senso cómpre salientar os da Universidade 
de Santiago, que vén de anunciar da adap-
tación a estes formatos de 25 novidades 
editoriais lanzadas dende o seu Servizo de 
Publicacións no curso escolar que deixamos 
atrás. Xa podemos velos na plataforma www.
todoebook.com, xestionada pola empresa 
Publidisa. 

Con todo, a iniciativa non está pechada. 
Segundo informa a USC, o número de obras 
que se poden descargar e ler nestas feituras 
dixitais irase incrementando con cada nova 
obra do dito Servizo. Para a institución edu-
cativa compostelá, a entrada neste eido edi-
torial supón un antes e un despois, “xa que 

Achegamos un novo diagnóstico da 
actividade da nosa cultura nas redes 

Tecleando á galega

  O festival Diba, da Fundació i2cat, un dos 
referentes da actividade tecnolóxico-teatral da que 
falamos nestas páxinas
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son moi contados en España os entes educati-
vos que están a tirar proveito do potencial das 
novas tecnoloxías neste sector”. 

A este subministro de e-books da USC, 
cómpre engadir a participación da Universi-
dade na feira do libro español que se cele-
brou hai unhas semanas en Barcelona e que 
serviu entre outras cousas para presentar 
unebook.es, plataforma estatal para a venda 
de libros electrónicos que conta co apoio di-
recto da institución galega.

Culturagalega.org cumpre 10 anos

O Consello da Cultura Galega presentou a 
páxina web culturagalega.org o 10 de outu-
bro de 2000 como unha plataforma de divul-
gación cultural que cumpre agora 10 anos 
de actividade na Rede, cun modelo de seu, 
no que combina características dunha base 
de datos, un centro de recursos e un medio 
de comunicación, converténdose nunha in-
teresante ferramenta para quen queira estar 
informado do que acontece no sector cultu-
ral galego, á vez que serve coma un intere-
sante eido de probas para a innovación, de 
xeito que durante a súa andaina amosounos 
moitas das posibilidades que ofrece a tecno-
loxía e que van dende o uso do vídeo ata o 
desenvolvemento de solucións móbiles para 
achegarse á información recollida en bases 
de datos de recursos culturais.

Culturagalega.org conseguiu consolidarse 
neste tempo coma un cibermedio que serve 
de emblema da nosa cultura, con contidos 
de calidade e variedade, permitindo que os 
interesados na literatura, a música, a banda 
deseñada e o audiovisual galegos poidan in-
formarse dun xeito rico e áxil a través deste 
sistema en constante evolución que está ba-
seado en tecnoloxías de código aberto.

Latri.ca organiza o I Festival on line 
con grupos galegos

Coa chegada de Internet, o abano de ac-
tividades nas que podemos participar sen 
sequera movérmonos dos nosos fogares e 
con tan só unha conexión de mediana cali-
dade e uns minutos do noso tempo, é cada 
vez maior, e isto, que a primeira vista podería 
parecer unha desvantaxe á hora de pensar 
en relacionarnos fisicamente co resto da 
sociedade e acceder á cultura que nos ro-
dea, comeza a ser positivo no momento no 

que grupos como latri.ca argallan iniciativas 
como a que segue.

Este grupo de galegos e galegas, vendo 
que remata o verán e con el os numerosos 
festivais que acontecen na nosa terra e que 
tanto nos gustan a gran maioría, vén de crear 
o primeiro festival musical en liña con gru-
pos galegos que, durante unha xornada, será 
retransmitido a través da Rede para facernos 
partícipes do mesmo a tódolos internautas.

A intención é achegarnos unha actuación 
en vivo dende as nosas propias casas, ao 
tempo que se promove a cultura galega, di-
fundindo en tempo real actuacións de varios 
grupos galegos na rede social latri.ca e na 
paxina festa.latri.ca, a modo de festival.

O evento terá lugar o vindeiro día 20 de 
outubro a partir das 20:10 horas e inicial-
mente nel participarán os grupos galegos, 
Esquios, The Cripple and the Tramp, Lostho-
pes, Carlos López, Labazada, La comandan-
cia, Dreams of Dolly Sheep, O Neno Elliott e 
Fia na Roca.

En total, serán máis de dúas horas de músi-
ca en directo para ser seguidas comodamen-
te dende o sofá da casa, sen ter que rifar con 
outros festivaleiros por estar en primeira liña 
do evento.

Meubook.com organiza un 
concurso de receitas

Para dar a coñecer a súa ferramenta de 
auto-publicación, www.meubook.com orga-
niza un concurso de receitarios que desen-
volverase ata o vindeiro 15 de novembro e 
no que os participantes (tanto profesionais 
coma afeccionados) poderán presentar as 
súas receitas. As obras a concurso poderán 
votarse en liña e o 19 de novembro farase 
público o fallo do xurado e do público en 
meubook.com.

Os profesionais (modalidade orientada a 
restaurantes e bares de tapas) poderán des-
eñar un receitario cun mínimo de 9 receitas 
(pinchos, tapas, entrantes, ensaladas, sopas, 
pratos e sobremesas), recibindo o gañador 
elixido vía web (por votación popular) un 
lote de 500 exemplares do receitario gaña-
dor, para que poida ofrecerse coma cortesía 
aos clientes.

Os afeccionados poderán recompilar 9 re-
ceitas (pinchos, tapas, entrantes, ensaladas, 
sopas, pratos e sobremesas) e será un xurado 
de 3 expertos en gastronomía quen elixa o 

mellor receitario, recibindo o gañador unha 
fin de semana para 2 persoas na localidade 
onde estea situado o restaurante gañador 
da categoría profesional (incluíndose unha 
cea en devandito local). Os participantes re-
cibirán unha copia impresa do seu receitario, 
que poderá estar redactado en calquera das 
linguas peninsulares.

Novoneyra chega ás escolas a 
través dun DVD didáctico

O escritor Uxío Novoneyra, homenaxea-
do no Día das Letras Galegas deste ano, 
chega aos centros educativos a través do 
DVD En prol dun verso: Uxío Novoneyra, 
un documento audiovisual que busca 
achegarlle ao alumnado do noso país a fi-
gura e a obra do autor galego. Os centros 
de ensino de Galicia que imparten educa-
ción secundaria xa dispoñen dun exemplar 
deste material, que tamén conta cunha 
unidade didáctica para traballar os conti-
dos do vídeo.

Entre outros contidos, o DVD recolle 
imaxes de Uxío Novoneyra no Courel reci-
tando os seus propios poemas, unha orali-
dade única que liga a memoria do poeta co 
futuro, representado polos rapaces e rapa-
zas da escola Seoane do Courel, que acom-
pañan o autor no recital dos seus versos. 

Asemade, o vídeo tamén intercala os tes-
temuños e a análise literaria dos escritores 
Manuel Forcadela e Marica Campo, da críti-
ca Dolores Vilavedra e do amigo e membro 
do grupo Brais Pinto Herminio Barreiro. 

Ademais, o DVD acompáñase dunha uni-
dade didáctica para afondar na figura e na 
obra do autor a partir do vídeo, dirixida, 
principalmente, ao alumnado de secunda-
ria (ESO e Bacharelato).
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A segunda edición da 
Noite da Enxeñaría 
en Informática de 
Galicia reuniu o pa-
sado venres 15 en 

Santiago a máis de 200 profesio-
nais ligados ao sector tecnolóxi-
co-dixital da nosa terra, tanto do 
eido privado como do público. A 
cita, que se celebrou no Hostal 
dos Reis Católicos, foi cualificada 
polas/os organizadoras/es (os 
membros do CPEIG, o Colexio 
Profesional de Enxeñaría en In-
formática de Galicia) como unha 
nova confirmación do compro-
miso dos informáticos galegos 
co progreso tecnolóxico da nosa 
terra. De feito, a Noite non se 
limitou a celebrar os pasos da-
dos neste senso pola profesión, 
senón tamén (e sobre todo) os 
pasos dados por todo o sector 
galego a prol da modernización 
do país. A cita, que deu acubillo 
á entrega de cinco galardóns, 
contou coa presenza do presi-
dente do CPEIG, Fernando Suá-
rez, os conselleiros de Facenda 
e Educación, Marta Fernández 
Currás e Jesús Vázquez, e outras 
autoridades e membros do eido 
universitario e empresarial. 

Segundo fixo saber o presi-
dente do colexio galego perante 
os máis de 200 asistentes á gala, 
o papel das novas tecnoloxías 
da información no devir do noso 
desenvolvemento non é nin 
moito menos un papel secunda-
rio, posto que estamos a falar de 
ferramentas fundamentais para 
saírmos da crise económica. 

Neste senso, fixo referencia 
ao comezo dunha nova andai-
na galega da Sociedade do Co-

ñecemento, na que a Rede se 
está a converter no elemento 
transformador das nosas vidas. 
"Neste novo comezo de etapa, as 
enxeñeiras e enxeñeiros en Infor-
mática estamos chamados a ser 
protagonistas con nome propio", 
sinalou. 

Amais das presentacións dos 
obxectivos a seguir e do repa-
so do acadado, a Noite incluíu 
actividades para propiciar ao 
máximo o intercambio lúdico de 
coñecemento e puntos de vista 
acerca da nosa situación na era 
dixital, incluíndo unha cega de 
gala que funcionou como peche 
de programa. 

O acto, que contou co apoio 
de empresas e institucións vin-
culadas ás novas tecnoloxías, 
deu acubillo no seu miolo ao 
recoñecemento de diversas ini-
ciativas e persoas destacadas no 
ámbito galego da Enxeñaría en 
Informática. A entrega de pre-
mios, que se celebrou a partir 
das 21.15 horas, foi conducida 
polo artista Miguel Lago, coñe-
cido polo seu labor como mono-
loguista no Club de la Comedia 
e colaborador da canle Para-
mount Comedy, ademais de ac-
tor no “reality” Curso del 63. No 
eido musical, a Noite contou coa 
achega do grupo de música Alo-
Django Alo-Django. 

Polo que respecta aos recoñe-
cementos, a listaxe definitiva de 
premiados quedou deste xeito:

Carreira: Foi dar a Roberto Rey 
Expósito. O alto nivel do seu 
traballo espertou o interese 
mesmo da Axencia Aerospacial 
Europea.

-
vador: A factura electrónica da 
Consellería de Facenda. O CPEIG 
destaca o amplo espectro de 
uso, que garante a universalida-
de e facilidade de emprego da 
mesma.

-
fesional: Pablo Santos Luaces, 
conselleiro delegado e fundador 
de Códice Software. Lugués que 
coa súa empresa Códice Soft-
ware traspasou as barreiras do 
noso país para competir no mer-
cado máis esixente no eido TIC: o 
norteamericano.

-
sarial: Clúster TIC de Galicia. A 
organización dos premios sinala 
a importancia de sumar e crear 
redes de colaboración baseadas 
na confianza.

-
nistración: Plan Estratéxico Tec-
nolóxico Global da Xunta: 2014.
gal Axenda Dixital de Galicia. Re-
presenta un reto sen preceden-
tes na Administración Autonó-
mica, sostivo o xurado da Noite. 

Agás no caso da persoa pre-
miada co galardón ao Proxecto 
Fin de Carreira, os demais recibi-
ron unha estatuíña sen dotación 
económica.

Apoios 
Para a organización desta 

Noite, o CPEIG contou coa cola-
boración e apoio económico de 
diversas entidades e empresas 
que operan no eido galego TIC. 
Como patrocinadores de ouro: 
Hewlett-Packard, Telefónica, Ba-
hía Software, Plexus, Altia, Atos 
Consulting, Everis, Bull e Xunta. 

Como patrocinador de prata: 
Coremain, e por último e non 
menos importantes, como pa-
trocinadores de bronce: Tecno-
com, IECISA, T-Systems, Balidea 
e INSA. Asemade, a entidade La 
Caixa tamén apoiou economica-
mente este acto.

Pulo á nova 
investigación

Semanas antes da gala, o 
CPEIG fixo público o nome do 
gañador do Premio Proxecto 
Fin de Carreira, dirixido a estu-
dantes de Enxeñaría en Infor-
mática que realizaran os seus 
estudos en Galicia nos últimos 
dous anos (2009 ou 2010). Ro-
berto Rey Expósito, co proxecto 
Deseño e Implementación dun-
ha Biblioteca de Comunicacións 
en Java para Paso de Mensaxes 
sobre a Rede Infiniband resul-
tou ser o gañador da primeira 
edición do galardón. O traballo 
de Rey Expósito, cualificado con 
matrícula de honra no presente 
ano 2010 pola Universidade da 
Coruña, soluciona a carencia en 
Java de soporte eficiente en re-
des de baixa latencia como Infi-
niband, a rede más popular do 
Top500. Este proxecto presenta 
un middleweare eficiente para 
Java sobre Infiniband, sendo in-
tegrado na biblioteca MPJ máis 
importante (MPJ Express). O im-
pacto do seu uso en aplicacións 
reais é moi significativo, obten-
do melloras de rendemento de 
ata unha orde de magnitude, o 
cal motivou o interese da ESA 
(Axencia Aeroespacial Euro-
pea).

Número 86

A Noite da Enxeñería 
en Informática 
conmemorou o 
traballo feito a prol 
do noso progreso 
dixital 

A festa anticrise 

Máis información en www.cpeig.org
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Microsoft contraataca 
con Windows Phone 7 

Poucos anos atrás as axendas 
intelixentes eran un sector 
emerxente dominado por 

Palm, fabricante que paulatina-
mente ía perdendo pulo por cul-
pa de Microsoft, compañía que 
aproveitaba a súa monopoliza-
ción nos escritorios informáticos 
para chegar aos dispositivos mó-
biles que co tempo integráronse 
cos teléfonos móbiles, no que a 
propia compañía de Redmond 
chamada smartphones, inician-
do toda unha revolución na que 
emerxeron competidores de 
peso coma RIM coas BlackBerry 
e Nokia cos seus móbiles con 
Symbian, plataformas pensadas 
directamente dende o móbil e 
non coma translacións do orde-
nador, conseguindo calar máis 
no usuario final, e incluso abrin-
do un camiño que logo perco-
rrerían Apple e Google con iOS 
e Android, deixando quedar aos 
sistemas operativos Windows CE 
e a Windows Mobile no esquece-
mento.

Dende Microsoft eran cons-
cientes que perderan a confian-
za do público nos terminais mó-
biles, e decidiron facer borrón e 
conta nova, para o que, en vez 
de basearse nos seus sistemas 
de escritorio, preferiron tirar de 
dous dos seus grandes éxitos nos 
EE.UU.: o reprodutor multimedia 
Zune e a consola de videoxogos 
Xbox 360. Crearon así a semen-
te de Windows Phone 7, unha 
plataforma que esquece todo o 
anterior (as aplicacións desen-
volvidas para Windows Mobile 
non correrán no novo sistema) 
e aposta pola conectividade, un 
bo desempeño multimedia, os 
videoxogos (tanto en local como 
en rede) e unha experiencia de 
uso moi táctil e dinámica.

Os terminais
O feito de non fabricar termi-

nais pode xogar moi a favor de 
Microsoft, e así, grazas a que nos 
últimos meses houbo unha dura 
competencia entre o iPhone e 
os móbiles con Android, os fa-
bricantes contan cun impresio-
nante catálogo de móbiles de 
alta gama dos que pode tirarse 
proveito, polo que coa chegada 
de Windows Phone 7 ás tendas 
veremos unha serie de disposi-
tivos case imposibles de distin-
guir dos terminais con Android 
de alta gama, tendo en común 
case todos un procesador a 1 
GHz, unha pantalla táctil de 800 
x 480 píxeles de resolución, un 
almacenamento interno de 8/16 
Gb e cámaras de 5 Mpíxeles e as 
funcións típicas nos smartpho-
nes actuais (Wi-Fi, Bluetooth, 
GPS…), de xeito que o hardware 
non será un problema, e a mei-
rande parte dos usuarios senti-
ranse satisfeitos coa oferta que 
estrearase mundialmente o 8 de 
novembro (adiantándose moitas 
compañías a tal data), e na que 
fabricantes coma HTC, LG, 
Dell e Samsung fa-
rán as súas ache-
gas, con diversi-
dade de deseños 
para adaptarse 
aos gustos dos 
consumidores.

En España xa 
t e m o s 
c o n -
f i r -

mado que Movistar venderá o 
Samsung Omnia 7, o LG Opti-
mus 7 e o HTC HD7, Vodafone 
o LG Optimus 7 e o HTC Trophy 
e Orange fará o propio co Sam-
sung Omnia 7 e o HTC Mozart. 
Os terminais poderanse conse-
guir a prezos de dende 0 euros.

O software

Non parece que o hardware 
vaia ser o motivo polo que un 
usuario vaia optar por Windows 
Phone 7 (os terminais son prac-
ticamente idénticos aos dis-
poñibles con Android) e así o 
novo sistema operativo móbil 
de Microsoft terá que ser o que 
marque a diferenza, cunha inter-
face realmente diferente ao que 
podemos ver na competencia, 
baseándose en hubs, unha es-
pecie de fiestras vivas nas que 
agrupan aplicacións e servizos 
segundo temáticas, de xeito 
que o usuario ten agrupadas as 
súas redes sociais, os xogos, a 
multimedia, os documentos do 
traballo… movéndose todo con 
fluidez e cunha estética coidada 
e consistente.

A aplicación de reprodución 
multimedia é realmente mag-
nífica (moitos xa consideraban 
que Zune superara sobrada-
mente a interface de uso dos 
iPod), a súa orientación aos xo-

gos aproveitando o éxito de 
Xbox LIVE é todo un 

acerto, o aprovei-
tamento da pre-
senza do Micro-

soft Office nos 
e s c r i t o r i o s 
pode volver 
a inclinar a 
balanza a 

favor de Microsoft e incluso as 
actualizacións de software pode-
rán ser unha importante baza a 
ter en conta, xa que ao contrario 
de cómo acontece con Android, 
as actualizacións de Windows 
Phone 7 chegarán a todos os ter-
minais á vez, con independencia 
dos seus fabricantes.

Pero non todo é positivo, e 
inicialmente Windows Phone 7 
carecerá de función de copiar e 
pegar, de compatibilidade con 
Adobe Flash Player 10.1 (o que 
podería solucionarse máis adian-
te) e imposibilidade de compar-
tir de serie o acceso á Internet 
con outros dispositivos (algo 
que tanto iOS coma Android fan 
sen problema).

¿Éxito ou fracaso?

O feito de que Microsoft es-
quecese toda unha xeración de 
terminais móbiles puido xogar 
ao seu favor, permitíndolle pe-
char co pasado e estrearse cun-
ha renovación profunda e moi 
interesante, que trunfará en fun-
ción da estratexia de comerciali-
zación que empregue (atopar un 
público axeitado non é doado), 
da aposta que fagan os des-
envolvedores levando as súas 
aplicacións a esta plataforma e 
a experiencia de uso que teñan 
os primeiros usuarios (lembre-
mos que este elemento foi o que 
provocou o fracaso de Windows 
Vista).

De comezar con bo pé pode-
riamos ter unha grande platafor-
ma que dinamice un sector que 
agora parece polarizado só entre 
dous axentes (Google e Apple), 
ocupando o espazo que Nokia 
está a deixar baleiro, e promo-

vendo a innovación 
con novas achegas 

ao usuario en mo-
bilidade.

   Steve Ballmer presentou os 
primeiros terminais en incorporar 
Windows Phone 7
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Coa chegada da TDT a todos os fo-
gares galegos (ao igual que suce-
deu no resto das comunidades do 
Estado), a oferta televisiva pasou 
de ofrecer unhas poucas canles 

de temática xeral a contar cun considerable 
número de cadeas temáticas e especializa-
das (de ámbito local, autonómico e nacio-
nal) para as cales, de querer ver algo da súa 
programación, seríanos preciso aumentarlle 
unhas seis ou sete horas ao día.

Por isto, e tamén porque era a primeira vez 
que se convocaba nos últimos anos, a última 
reunión da comisión permanente do Conse-
llo Asesor de Telecomunicacións de Galicia, 
celebrada recentemente, agardábase como 
auga de maio. 

Nela, este organismo abordou, entre 
outras cuestións, o Plan de reasignación dos 
múltiplex dixitais, que permitirá incrementar 
a oferta televisiva da TDT ata un total de 40 
canais de televisión, incluíndo os de ámbito 
autonómico e local. 

Na xuntanza, que estivo presidida por Al-
fonso Cabaleiro Durán, secretario xeral de 
Medios e presidente do Consello Asesor de 
Telecomunicacións e Audiovisual de Galicia, 
analizouse polo miúdo o chamado Decreto 
do dividendo dixital que vai permitir ceibar 
unha parte das frecuencias (as canles radio-
eléctricas do 61 ao 69 de UHF) que eran em-
pregadas ata o de agora por outros servizos 

de telecomunicacións relacionados co des-
envolvemento de redes de comunicación 
móbiles de banda ampla. 

Este decreto, segundo se constatou na 
devandita reunión, terá “dúas consecuencias 
importantes a medio prazo”: por unha banda, 
a aparición de novos múltiplex dixitais, que 
desde hai unhas semanas xa están empe-
zando a despregar as televisións coa posta 
en marcha de novas instalacións nos centros 
emisores; e, por outra, isto vai supoñer que 
os múltiplex que actualmente se podían re-
cibir nos fogares (as canles radioeléctricas 
do 61 ao 69 de UHF) deberán cambiar de 
frecuencia, o que leva aparellado a necesida-
de de adaptación das antenas e a resintoni-
zación dos receptores de TDT que teñen os 
cidadáns, cun importante custe para os ope-
radores, as administracións e a cidadanía.

Desenvolvemento da TDT          
2010-2012

Para paliar os efectos desta reestrutura-
ción, o Goberno galego, segundo vén de 
anunciar, “vai pór en marcha o Plan de cambio 
de frecuencias da TDT 2010-2012, un comple-
mento necesario para que toda a poboación 
galega, especialmente no eido rural, poida go-
zar destas novas melloras no servizo de TDT”. 

Con esta iniciativa (necesaria segundo o 
Goberno galego por mor dos cambios que 
obriga a levar a cabo o Real Decreto do di-
videndo dixital e tamén pola aparición da 
televisión en alta definición, HD) a Xunta de 
Galicia “tenta minimizar o impacto dos cam-
bios, recompilar toda a información necesaria, 
facela chegar oportunamente e comunicala 
á cidadanía para poder comprender e resol-
ver as dúbidas e os problemas técnicos que se 
poidan propoñer”, sinala. E engade: “Para iso, 
nas vindeiras semanas convocaranse reunións 
informativas, especialmente orientadas ás Ad-

ministracións locais, para detallar os obxecti-
vos e eixes concretos deste plan”. 

Outorgamento de licenzas de 
radiodifusión

A comisión permanente do Consello Ase-
sor de Telecomunicacións e Audiovisual 
de Galicia tamén abordou a necesidade de 
aprobar o novo decreto que regule o réxime 
xurídico dos emprestadores do servizo de 
comunicación audiovisual radiofónica e que 
permita a adaptación á Ley 7/2010, General 
de Comunicación Audiovisual. 

A necesidade deste decreto vén motivada, 
ademais, pola convocatoria dun concurso 
para o outorgamento de 84 licenzas para a 
explotación do servizo de radiodifusión so-
nora de carácter comercial con modulación 
de frecuencias. 

Plan de Banda Larga
A comisión permanente tamén abordou 

a situación e o avance do Plan Director de 
Banda Larga de Galicia 2010-2013, como 
eixe de modernización e de desenvolve-
mento económico de Galicia, neste senso, 
a secretaria xeral de Modernización e Inno-
vación Tecnolóxica, Mar Pereira, anunciou 
que “xa están en marcha máis da metade das 
actuacións previstas para o despregamento 
de infraestruturas de telecomunicacións en 
Galicia”.

Damos conta das decisións presentadas 
na reunión do Consello Asesor de 
Telecomunicacións de Galicia

A TDT, a banda larga e as 
novas canles, a exame 
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Cristais fotónicos como 
alternativa á fibra óptica

Non só se innova nas redes, 
senón nos propios materiais fí-
sicos que fan posibles as redes. 
Ou sexa, o recipiente-canle do 
contido. Dáse ademais a circuns-
tancia de que na nosa terra non 
estamos a deixar este labor de 
lado, máis ben o contrario, tal 
e como demostra a investiga-
ción que leva a cabo un equipo 
de profesionais do Instituto de 
Cerámica da Universidade de 
Santiago, un departamento que 
a priori non está directamente 
ligado á sociedade dixital pero 
que leva un tempo facendo im-
portantes achados relacionados 
cos soportes da mesma. Máis 
polo miúdo, e segundo conta a 
USC, está a dar grandes pasos 
no desenvolvemento de cristais 
fotónicos, materiais con finalida-
des moi diversas e que a longo 
prazo poderían chegar a reem-
prazar a fibra óptica e a outras es-
truturas físicas da comunicación, 
permitindo unha ampliación da 
mesma a niveis nunca vistos de 
rapidez e accesibilidade. 

O equipo, dirixido polo profe-
sor Francisco Guitián, céntrase 
no deseño destes cristais fotóni-
cos e no estudo da circulación da 
luz nestes dispositivos a escala 
microscópica. O traballo, inseri-
do nos novos eidos de investiga-
ción da nanotecnoloxía (ciencia 
do miúdo), inclúe un estudo en 
detalle do comportamento da 
luz sobre estes materiais, abrin-
do as portas dun novo elemen-
to para a transmisión dos datos, 
diferente do que coñecemos nas 
redes actuais (sinais eléctricos a 
través de fíos). Toda esta liña de 
investigación, que ten potencial 
para a posta en funcionamento 
de novos circuítos ópticos de 
información, chips fotónicos ou 
mesmo as redes de datos dos 

ordenadores, tópase arestora 
cunha gran dificultade: a fabri-
cación dos cristais. Neste senso, 
o equipo da USC afonda no des-
eño de métodos que permitan 
construír estes materiais de xeito 
industrial.

Investigadores do 
Campus de Vigo unen 
esforzos en AtlantTIC

Un esforzo individual pode 
valer moito no eido da investiga-
ción dixital, pero moitos esforzos 
poden contribuír a tirar dun país, 
física e virtualmente. Este é un 
dos piares da iniciativa AtlantTIC, 
centro de investigación posto en 
marcha con este curso escolar e 
ao abeiro da Escola de Enxeñería 
de Telecomunicación da Uni-
versidade de Vigo. Como o seu 
propio nome indica, a proposta 
ten dous eixes espaciais ben lo-
calizados: a nosa terra coa súa 
situación atlántica no mundo, e 
as novas Tecnoloxías da Informa-
ción e a Comunicación (TIC). Con 
todo, a súa característica máis 
salientable vén sendo a arela de 
unir esforzos, máis polo miúdo 
o de 150 profesionais da dita 
escola que están a día de hoxe 
levando a cabo investigacións 
no eido da información dixital. 
Dirixindo este centro atópase a 
profesora Nuria González Prelcic, 

para quen o proxecto en cues-
tión é unha “estrutura investiga-
dora potente e eficaz, de tamaño 
manexable e con potencial de 
abondo para abordar proxectos 
de investigación cooperativos”. 

AtlantTIC ten o apoio dun an-
tecedente de “rotundo éxito”, si-
nala González Prelcic, en relación 
á agrupación ACETIC, unha das 
oito unidades de investigación 
competitiva de Galicia formada 
por 11 grupos de investigación 
da área TIC da Universidade, en 
total preto de 150 investigado-
res (65 profesores doutores, 10 
investigadores posdoutorais, 7 
profesores non doutores, 59 in-
vestigadores en formación e 7 
técnicos de apoio).

Sonen mellora a acústica 
da discoteca máis grande 

do mundo 
Os estudos sobre acústica, 

coma todo o que ten que ver 
con calquera estudo en detalle 
(pormenorizado e útil até onde 
sexa posible) de calquera ele-
mento da nosa vida cotiá, xa hai 
tempo que camiñan da man da 
innovación tecnolóxica. Para 
procurar exemplos dun traballo 
innovador arredor do ámbito 
do son non é preciso, nin moito 
menos, botar unha ollada fóra 
da nosa terra. Isto foi o que tive-

ron en conta os responsables da 
discoteca máis grande do mun-
do (segundo o Guinness), a sala 
Privilege de Eibissa, que veñen 
de confiar á firma galega Sonen 
a mellora das súas condicións 
acústicas. Así nolo conta a Tec-
nópole de Ourense, centro de 
operacións da dita empresa, que 
sinala que as tarefas de estudo e 
análise desenvolvidas na devan-
dita sala achegaron resultados 
de proxecto “altamente satisfac-
torios”. 

Os tests, realizados coa disco-
teca achegando música a pleno 
rendemento, “permitiron com-
probar que o método de predición 
de ruído a través de modelado 
conseguiu parametrizar perfecta-
mente o funcionamento da sala e 
máis a influencia sobre o contor-
no, sempre complementado cos 
datos das medicións acústicas 
e da inspección in situ”, explica 
Óscar Outumuro, un dos socios 
de Sonen. A orixe deste traballo 
estivo no fracaso de varias expe-
riencias previas a prol da mellora 
da acústica levadas a cabo por 
diferentes empresas. Tras des-
cubrir na prensa especializada 
algúns dos froitos acadados por 
Sonen en distintos estudos de 
acústica, o dono da sala decidiu 
pórse en contacto coa firma ga-
lega, á que se lle encomendou a 
máis que complexa tarefa de di-
minuír na medida do posible as 
molestias a veciños ou terceiras 
persoas causadas polo son da 
sala, mesmo naquelas zonas da 
discoteca onde non había risco 
de provocar molestias.

Logo de varias xornadas fa-
cendo medicións acústicas, re-
compilando datos e facendo 
simulacións en 3D, os técnicos 
de Sonen detectaron que varias 
zonas da discoteca tiñan pro-
blemas de illamento, o que lles 
permitiu definir solucións de 
meirande alcance. 

   Privilege ibiza

   Grupo de traballo da USC

O panorama TIC galego segue a dar 
mostras de boa saúde no enleado 

labor de adiantarse á modernidade

INNOVACIÓN 
QUE NON 

DESCANSA 
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Innovación a fondo 
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reportaxe

Non abonda con facer 
tecnoloxía, cómpre 
promovela e reco-
ñecela. Isto que é 
aplicable ao mundo, 

vale de igual maneira para a nosa 
terra, se cadra especialmente ne-
cesitada de  novas liñas de pro-
dutividade que nos afasten de 
todo aquilo que motivou a crise. 
A sala de relatorios do Centro 
On de Caixa Galicia, en Santia-
go, converteuse o pasado xoves 
14 de outubro nunha ollada ás 
moitas variantes que adoitan 
esas liñas na Sociedade da Infor-
mación. A causa disto foi a en-
trega de galardóns da primeira 
edición dos Premios INNOVA-G 
(www.premiosinnovag.org), 
un certame promovido pola aso-
ciación galega AGESTIC co apoio 
financeiro do IGAPE, a Conselle-
ría de Economía e o Fondo Social 
Europeo. 

Os galardóns, que se articu-
laron en dúas partes (os pre-
mios do xurado e os premios 
dos internautas), déronlle un 
importante pulo promocional 
a 20 proxectos tecnolóxicos do 
noso país, cada un deles “un cla-
ro exemplo de boas prácticas nos 
eidos da innovación e a competi-
tividade”, sinalou AGESTIC. 

A asociación, que horas antes 
da entrega destes premios quixo 
salientar o bo nivel de partici-
pación acadado (60 empresas 
con máis de 100 candidaturas), 
apoiou o certame sobre un fei-
to que ao seu xuízo está fóra de 

toda dúbida: o importante ta-
lento que atesoura o noso teci-
do produtivo, neste caso no eido 
dixital. 

A entrega de galardóns, que 
contou coa presenza de diversos 
representantes das empresas 
recoñecidas e das institucións 
que apoiaron o evento (IGAPE, 
Modernización, Secretaría Xeral 
de Medios, Dirección Xeral de 
Promoción do Emprego, Univer-
sidade de Vigo - Escola Superior 
de Enxeñería Informática e Gru-
po Femxa), desenvolveuse co 
pleno convencemento de que 
á primeira edición do certame 
vaina suceder un bo número de 
convocatorias nos anos vindei-
ros. A listaxe de premiados polo 
xurado, constituído por profesio-
nais das devanditas entidades e 
institucións, quedou da seguinte 
maneira: 

Mellor idea de negocio 2.0 - 
mellor start-up galega

Gañador: Webphone, o botón 
que converte os visitantes web 
en clientes. Foi desenvolvido por 
IP Web Services. 

Mellor emprendedor/a 
galego/a 2.0

Gañador: Pleiteando.com. 
Creador: Rodolfo Alonso Albella.

Mellor campaña social me-
dia

Gañador: Paco & Lola Albariño 
Adega de viños Paco & Lola 

Albariño.

apoio á innovación

Gañador: Innovación Novaxo-
ve. Blog de Caixanova.

2.0
Gañador: Portal de emprego 

Jobsket.
-

positivos móbiles
Gañador: Bolsa de Emprego 

para móbil do Concello de San-
tiago. Desenvolvido por Loroes-
tudio.

-
ca móbil

Gañador: Receita de cómo en-
viar maxia ó teu móbil. Deseña-
da por OnTouch.

Gañador: "Setembro", A pelí-
cula. Web deseñada por Inxenio. 

centrado nos cidadáns
Gañador: LibroWeb educativo. 

Obra da firma Netex Knowledge 
Factory. 

de RSE
Gañador: Igualdade e em-

prendemento social en "Rurais-
LAB Galicia" 

audiovisual en Internet
Gañador: Web Sara Lage e 

Maru Calderón. Desenvolvida 
por Sond3. 

Premiados polos 
internautas

- mellor start-up galega
Gañador: Nova Xestión Cultu-

ral. Traballo en Rede no eido da 
Cultura 

galego/a 2.0
Gañador: miBrujula.com 

-
dia

Gañador: Campaña X1euro 

apoio á innovación
Gañador: Master en Creación, 

Dirección e Innovación na em-
presa 

2.0
Gañador: Krynea Imperial 

Wars 
-

positivos móbiles
Gañador: BLUGUIA. O Camiño 

de Santiago en GPS 
-

ca móbil
Gañador: Receita de cómo en-

viar maxia ó teu móbil 

Gañador: Dameuntoke 

centrado nos cidadáns
Gañador: Rede de comunica-

ción Xuvenil Dameuntoke Narón 

de RSE
Gañador: Igualdade e em-

prendemento social en "Rurais-
LAB Galicia" 

audiovisual en Internet
Gañador: Web Hachedè Visual 

Máis información sobre esta 
entidade en www.agestic.org
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20 iniciativas dixitais galegas acadaron 
recoñecemento nos premios de 
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Redacción

A Arroutada Party xa 
comeza a facer ruído 
(e non só na súa web 
ga.arroutada.info), 
a pouco máis de un 

mes para o seu comezo. Como 
lembraremos, trátase dunha 
xuntanza pioneira na nosa terra 
e tamén no conxunto do Estado, 
xa que conta co privilexio de ter-
se adiantado a moitos encontros 
en liña dos que hoxe enchen 
planas de xornais e recintos mul-
titudinarios (estímase que foi a 
segunda en orde de aparición). 
O encontro, impulsado pola 
asociación AMIGA (Asociación 
da Mocidade Informática Ga-
lega), celebrarase no Coliseum 
da Coruña, onde se agarda dar 
cabida a arredor de 1.000 sea-
reiras/os da informática. A nova 
edición, que é a decimosétima, 
vén con novidades, alén deste 
gran obxectivo de abranguer a 
máxima cantidade de xente. Por 
exemplo: un programa de activi-
dades renovado e enriquecido 
cos novos xeitos de actuar nas 

redes participativas (campiona-
tos de videoxogos, concursos, 
charlas e relatorios)  e unha 
completa listaxe de recursos de 
lecer para todas aquelas persoas 
que se inscriban na party ou que 
simplemente se animen a visi-
tala. A xuntanza, que este ano 
se celebra entre o 29 de outu-
bro e o 1 de novembro,  disporá 
dunha rede de área local de alta 
velocidade mediante a que se 
interconectarán os equipos dos 
participantes. 

Asemade, contará cunha co-
nexión de Internet de banda 

larga que permitirá compartir 
do mellor xeito posible expe-
riencias e traballos que “de outro 
xeito”, informa a organización, 
“sería moito máis laborioso che-
gar a coñecer”. Entre os recursos 
postos en xogo para as persoas 
inscritas, cómpre dicir que o 
obxectivo é ir alén do puramen-
te tecnolóxico, tendendo pon-
tes cos métodos tradicionais de 
lecer e socialización, de aí que 
estea previsto habilitar unha 
ampla zona de esparcemento 
onde será posible xogar ao “máis 
analóxico”. Ou sexa, a propostas 

infalibles de lecer como as cartas 
ou o futbolín.  

O escenario deste evento, 
como vén sendo habitual, será o 
Coliseum da Coruña, un espazo 
“ideal no que se celebran grandes 
eventos e que conta con tódalas 
comodidades propias para que os 
asistentes gocen plenamente da 
party”, informa AMIGA. Para po-
der afrontar este evento AMIGA 
conta co apoio de distintas ins-
titucións e empresas do ámbito  
das  TIC  (Tecnoloxías  da  Infor-
mación  e  Comunicación).  Entre  
elas  cómpre salientar as seguin-
tes:  o Concello de A Coruña, O 
IMCE -empresa municipal que 
xestiona o Coliseum-, a Univer-
sidade de A Coruña, a Facultade 
de Informática de A Coruña, a 
Xunta de Galicia, a Deputación 
da Coruña, Microsoft, R, CISCO e 
CocaCola, entre outras. 

No seu decimosétimo aniver-
sario a asociación AMIGA agar-
da que, malia a crise, o público 
desta xuntanza siga a ser fiel á 
cita,  tanto  no  territorio  galego  
como  os  incondicionais  doutras 
comunidades  autónomas. “Pois 
é unha das poucas partys galegas 
que pode te-lo orgullo de contar 
con público de fóra de Galicia”, 
engade a organización. 
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A Arroutada Party chega á súa 
17ª edición co obxectivo de reunir 
un milleiro de internautas



Quentando PCs 

  Ollada á anterior edición 
da party, de NekRoMaNT

  Non todo ían ser xogos 
dixitais, de NekRoMaNT

redes participativas (campionad larga que permitirá compartirr
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Código QR

A funda pode mercarse 
en DealExtreme

Código Cero36

gadgets

Os usuarios que 
conten cun iPod Touch 
e que queiran apro-
veitar o trebello para 
realizar chamadas tele-
fónicas coma se tivesen 
un iPhone pode actua-
lizar o seu terminal cun-
ha funda chamada Peel 
520, que está á venda en 
DealExtreme por 74,40 
dólares (53,34 euros) e 

que incorpora unha ba-
tería recargable de 1.200 
mAh (permitindo unhas 
5 horas de conversa), un 
módulo 3G e unha fenda 
para unha tarxeta SIM.

Para poder converter o 

iPod Touch nun teléfono é pre-
ciso que o terminal teña feito 
o jailbreak, pois o dispositivo 
físico complétase cunha apli-
cación informática non apro-
bada por Apple (de xeito que 
hai que instalala a través do 
xestor de aplicacións Cydia) e 
que permite tanto a realización 
de chamadas como a xestión 
de mensaxes de texto.

Aínda que esta solución é to-
talmente anti-estética, hai que 
recoñecer que economicamen-
te pode saír moi a conta, pois 
un iPhone 4 libre con 32 Gb de 
capacidade custa 699 euros, 
mentres que un iPod Touch 
de 32 Gb ten un prezo de 299 

euros, polo que co Peel 520 sai-
ría case á metade de prezo.

O MacBook Air sempre destacou por ser 
un equipo lixeiro e compacto, convertén-
dose no máis semellante a un ultraportátil 
que tiña Apple no seu catálogo, e agora re-

nóvase para avanzar na mesma dirección, 
de xeito que agora, aparte dun modelo con 
pantalla de 13,3 polgadas cunha resolución 
de 1.440 x 900 píxeles temos agora un con 
pantalla de 11,6 polgadas cunha resolución 
de 1.366 x 768 píxeles, que mide 0,3-1,7 x 
29,95 x 19,2 centímetros e pesa 1,06 quilos, 
de xeito que incluso sería máis lixeiro que 
boa parte dos ultraportátiles que actual-
mente hai no mercado.

Entre as grandes novidades dos novos 
MacBook Air estaría a eliminación do disco 
duro a favor dun almacenamento baseado 
en memoria Flash (aínda que non en forma 
de unidades SSD como é habitual noutros 
equipamentos informáticos, senón que 
coma memorias NAND), a incorporación 

dun segundo porto USB 2.0 e tamén o pre-
zo, que parte agora de 999 euros.

O modelo máis básico, co prezo mencio-
nado, sería o MacBook Air con pantalla de 
11,6 polgadas, procesador Intel Core 2 Duo 
a 1,4 GHz, 2 Gb de memoria, 64 Gb de alma-
cenamento, tarxeta gráfica nVIDIA GeForce 
320M e ata 5 horas de autonomía, que sube 
a 1.149 euros se optamos por un almacena-
mento de 128 Gb. O modelo de 13,3 polga-
das parte cun procesador Intel Core 2 Duo 
a 1,86 GHz, 2 Gb de memoria, 128 Gb de 
almacenamento, tarxeta gráfica nVIDIA Ge-
Force 320M, ata 7 horas de autonomía e un 
prezo de 1.299 euros, que subiría aos 1.599 
euros de optarmos por 256 Gb de almace-
namento.

Pensando nos usuarios de audífonos da 
súa marca, Siemens vén de presentar o mi-
niTek, un complemento sen fíos que ten 
forma dunha pequena caixa con botóns 
que recibe son de dispositivos Bluetooth 
(coma un móbil ou algún reprodutor mul-
timedia) ou de trebellos (coma televisores) 
aos que se conecte o emisor pertinente, 
para transmitilo directamente á canle audi-
tiva do usuario, aproveitándose os botóns 
para o control multimedia.

O Siemens miniTek ten unha autonomía dun-
has 5 horas para a transmisións musical e de todo 
o día para simples funcións de mando 
a distancia. Pode sincronizarse a 2 dis-
positivos á vez, o seu control é suma-
mente doado, o seu tamaño discreto e 
o seu peso de 55 gramos, aín- da 
que non coñecemos o prezo 
deste dispositivo compa-
tible con todos os audífo-
nos sen fíos de Siemens.
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Nunha visita á Casa 
da Auga de A Coru-
ña, a experta en ex-
presión e ximnasia 

facial, María Garrigues-Walker, 
explicou as vantaxes de toni-
ficar os músculos da cara e o 
pescozo, o que axuda a manter 
unha aparencia máis relaxada 
e ter unha actitude mellor ante 
a vida, podendo empregarse 
para tal finalidade a asistencia 
de Face Training, unha aplica-
ción para a Nintendo DSi e DSi 
XL que apoiándose na cámara 
da consola portátil de Nintendo 
guía ao usuario na realización 
de distintos exercicios faciais, á 
vez que establece un calenda-
rio para facer un seguimento da 
práctica persoal, moi na liña do 
Brain Training.

O Face Training ten coma lema 
descritivo «Ejercicios de Fumiko 
Inudo para fortalecer y relajar la 
cara», co que pretenden descri-
bir un programa de ioga facial 
que pode entenderse tanto 
como un xeito de tonificación 
do rostro ata unha técnica de re-
laxación (especialmente se pen-
samos na relaxación dos ollos 
ou do pescozo). Os exercicios 

foron seleccionados por Fumiko 
Inudo para manter en forma os 
músculos da cara, baseándose 
nos principios formulados polo 
anatomista alemán Wilhelm 
Roux, ou sexa, que entenden 
que canto máis se traballen os 
músculos da cara, máis áxiles 
estarán, o que comprobaron 
mediante estudos realizados 
medindo a temperatura da cara 
antes e despois dunha sesión de 

ioga facial, comprobándose que 
este tipo de exercicios melloran 
a circulación do sangue, o que 
pode axudar a acelerar o meta-
bolismo e dar unha cor sauda-
ble á pel.

María Garrigues-Walker de-
fende este tipo de prácticas 
asegurando que na actualidade 
hai moitas persoas que coidan o 
seu corpo pero esquecen a súa 
cara, pero cuns sinxelos exerci-

cios poden acadarse resultados 
sorprendentes, o que queda pa-
tente no caso Garrigues-Walker, 
quen emprega a ximnasia facial 
nunha «loita intelixente contra 
o envellecemento e, por tanto, 
unha alternativa real á cirurxía».

Coma non todo o mundo 
pode asistir a clases presenciais 
de ximnasia facial, a posibilida-
de de ter un adestrador persoal 
con forma de Nintendo DSi co-
bra moito atractivo, de median-
te o Face Training podemos 
practicar distintos exercicios 
consistentes en movementos 
lentos e conscientes dos mús-
culos da cara, agrupados en 
distintos módulos, de xeito que 
podemos elixir se queremos tra-
ballar un músculo ou unha zona 
da cara en concreto, á vez que 
podemos coñecer os músculos 
que afecta cada exercicio, ao 
igual que o Brain Training fa-
cía coas rexións do cerebro, de 
xeito que os usuarios familiari-
zados co popular programa do 
Dr. Kawashima poderán afacer-
se ao Face Training en poucos 
minutos, xa que as mecánicas 
de ambas aplicacións son moi 
semellantes.

xogos

Marcus Fernández

Código Cero
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xogos

O clásico de Dreamcast Crazy Taxi, 
que nos últimos anos pasou por 
múltiples plataformas mantendo 
viva esta divertidísima saba de 

condución, adáptase agora á alta definición 
nunha versión descargable para Xbox 360 e 
PlayStation 3 que sairá á venda en novembro e 
que contará con gráficos a 720p con aparencia 
panorámica (16:9) respectando á perfección o 

resto de detalles do xogo orixinal.
O xogo presentará 2 modos de xogo (orixi-

nal e arcade) e chegará ao Bazar de Xbox LIVE 
Arcade e á PlayStation Network o vindeiro 24 
de novembro a un prezo de 800 puntos de Mi-
crosoft e 7,99 euros respectivamente. Nesta re-
novación de Crazy Taxi incorpóranse tamén os 
logros/trofeos, coma vén sendo habitual neste 
tipo de revisións.

Os videoxogos xogaron un 
papel importante na pasa-
da edición da Comic Con 
que tivo lugar en New York, 

onde Marvel confirmou que Konami 
vai recuperar coma título descargable 
para Xbox 360 e PlayStation 3 o clási-
co videoxogo de recreativas X-Men, un 
beat’em up que foi todo un referente en 
1992 e que destacaba por permitir xogar 
a 6 persoas á vez (o que nas consolas vai 
manterse a través dun modo cooperati-
vo en liña).

No xogo o usuario pode elixir entre 6 in-
tegrantes da Patrulla X (Ciclope, Coloso, 
Lobezno, Tormenta, Rondador Nocturno ou 
Dazzler) para enfrontarse a Magneto e a súa 
Irmandade de Mutantes Diabólicos, para res-
catar a Kitty Pryde e ao profesor Xavier.

Polo que adiantaron dende IGN podemos 
ver que estamos ante unha conversión fiel 
ao orixinal, e non ante un remake adapta-
do á alta definición mediante o redebuxado 
de personaxes (o que sería de agradecer). A 
data de lanzamento deste título aínda non 
foi anunciada.
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