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C

omo facer para que unha revista de
novas tecnoloxías coma esta non
tocase a cuestión do turismo agora
que entramos de cheo en tempada
alta estival? Literalmente non era
posíbel mirar para outro lado, e
máis tendo en conta os esforzos que
están a facer empresas e administracións para dixitalizar todo o relacionado co sector. Esa é a razón de que
este número inclúa un pequeno especial sobre o tema
e sobre o que está dando de si esta tempada a confluencia entre a “arte” de facer que os visitantes a Galicia
teñan unha experiencia inmellorábel (o turismo) e a
“arte” de comunicarlles cousas, facilitarlles a súa estadía
e facer que estean sempre informados de todo canto
vén (novas tecnoloxías). Disto tratan as páxinas 14, 15 e
16, e disto tratan tamén as páxinas 8 e 9, que adicamos
aos traballos que está a facer a Deputación de Lugo para
promover os concellos da Mariña a través de contidos
dixitais sonoros carrexábeis. Completamos este número
179 coas crónicas dos dous grandes acontecementos
tecnolóxico-profesionais da nosa terra: a Noite da
Enxeñaría en Informática do CPEIG e a Noite Galega das
Telecomunicacións do COETG-AETG. E para quen queira
pescudar nos porqués do aquí e do agora botando unha
ollada ao pasado, recomendámoslle que olle o artigo
do noso compañeiro Henrique Neira (páxina 23) sobre
unha pioneira do streaming cuxa faceta de innovadora
tecnolóxica ficaba un pouco no anonimato: Emilia Pardo
Bazán. 
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https://twitter.
com/codigocero

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

https://www.youtube. https://www.instagram. http://codigocero.com/ Subscríbete na nosa
com/user/CodigoCero com/codigocero_com/ spip.php?page=bacakend web para recibir as
novas cada día

Número 179

| NOVAS | RESUMO DE ACTUALIDADE TIC |

Escolares de Monfero e
Brión gañan o Aprendo
Programando do CPETIG



Escolares de Monfero e Brión
gañan o Aprendo Programando
do CPETIG
Xa temos os gañadores da terceira
edición do concurso escolar Aprendo
Programando, organizado polo Colexio
de Enxeñaría Técnica Informática de
Galicia (CPETIG) co obxectivo de integrar desde os primeiros niveis do sistema educativo o crecente uso das novas
tecnoloxías. O certame, desenvolvido
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coa colaboración da Federación
Galega de Baloncesto e Alvarellos
Editora, recoñeceu finalmente o
importante labor dos escolares
do CPI Plurilingüe Virxe da Cela de
Monfero (A Coruña) e do IES de
Brión (A Coruña). De feito, dous
equipos destes centros resultaron
gañadores, nas categorías de Primaria e
de ESO, respectivamente. Os segundos
premios en cada categoría foron para
equipos do CEP Sequelo de Marín
(Pontevedra) e do IES Ribeira do Louro
de Porriño (Pontevedra).
A entrega de premios estivo presidida por Juan Luis Miguéns, secretario
CPETIG, e Henrique Alvarellos, director
de Alvarellos Editora. En total, concorreron a esta edición do certame 72

equipos de Primaria e de ESO, que
presentaron proxectos programados
con Scratch, centrados na temática
Patrimonio cultural europeo.
Na categoría de Primaria, o primeiro
premio foi para o proxecto Viaxando
por Europa do centro CPI Plurilingüe
Virxe da Cela, realizado baixo a supervisión da profesora Camino Pereiro. E
o segundo premio para A Catedral do
CEP Sequelo, supervisado polo profesor José Antonio Pazos.
Na categoría de Secundaria, o primeiro premio foi para O entroido en Europa
do IES de Brión, baixo a supervisión de
Aída Fraiz. E o segundo premio para o
proxecto Patrimonio Europeo do IES Ribeira do Louro, supervisado por Raquel
Santaolalla.
Os premios consisten nun mBot,
robot educativo; tabletas; exemplares
do libro 50 anos de Baloncesto en Galicia, editado pola Federación Galega
de Baloncesto; e un lote de libros de
literatura infantil e xuvenil, editados
por Alvarellos. 
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A Deputación da Coruña fortalece a
web das infraestruturas provinciais



Imaxinemos que desexamos
saber cantos quilómetros de
estradas ten o noso concello ou, tamén,
cantas vivendas e parques infantís. Pois
cousas como esta son as que permite
a web da Enquisa de Infraestruturas e
Equipamentos Locais (EIEL) da Deputación da Coruña, unha ferramenta posta
en marcha coa UDC co obxectivo de
achegar unha “completa radiografía”
dos bens cos que contan os concellos
da provincia. A páxina, de utilidade
para deseñar políticas e plans de obras
e investimentos por parte das administracións locais e provinciais, vén de ser
obxecto dunha importante remodelación que afectou de cheo aos seus
servizos: agora son máis e mellores. Por
exemplo, ofrécese un repertorio máis

completo das infraestruturas e servizos
locais.
As novidades foron
dadas a coñecer
polo presidente da
Deputación, Valentín
González Formoso, o profesor da UDC
Carlos Nárdiz e dos técnicos do servizo
provincial de Asistencia aos Concellos,
Francisco Freire e Pedro González. No
acto, o titular da entidade coruñesa
dixo que a actualización (a sétima da
enquisa xa), cataloga un extenso inventario de máis de 4,5 millóns de datos.
Segundo se fixo saber, as innovacións presentadas e as precedentes
permitiron facer accesíbel toda a información a calquera cidadán a través

da web EIEL. “Cun simple clic, unha
chea de datos como os equipamentos
culturais, deportivos, sanitarios e de
lecer de cada municipio, a rede viaria,
a subministración eléctrica, a recollida
de residuos e plantas de tratamento, o
abastecemento e saneamento de auga,
as plantas de potabilización ou as depuradoras, son accesíbeis ás administración e a calquera cidadán”, informaron os representantes da Deputación e
da UDC. 

Vodafone incorpora 600 novas
praias á súa cobertura 4G



Vodafone, como cada ano nos
comezos da tempada estival alta,
vén de emitir un parte de cobertura
de praias en materia de 4G, un parte
informativo no que tamén se dá conta
de fortalecementos e de demandas. En
termos xerais, a operadora fortaleceu a
presenza do dito servizo en 600 novos
areais. O motivo? Pois alén dos máis
evidentes, cómpre ter en conta que hai
zonas turísticas da costa que rebordan
de visitantes. Isto tradúcese en datos
coma o seguinte: un aumento medio
do 350% en materia de tráfico de datos
móbiles, respecto aos restantes meses
do ano.
Ademais, neste período estival que
estamos a vivir, as praias acumulan máis
dun cuarto do tráfico total da rede. A
isto contribúe, tamén, o remate da iti-

nerancia (roaming)
na Unión Europea,
co fluxo extra de
datos de turistas
que isto implica.
As medidas tomadas por Vodafone
tamén axudarán,
en palabras da
operadora, a que
os clientes gocen
do incremento
de datos asociado
ás promocións estivais, por exemplo
VideoPass (para gozar de televisión e
vídeo sen gastar datos), ou Music Pass
(que permite datos ilimitados en aplicacións móbiles de música), e de TIDAL,
que está dispoñíbel até tres meses de
balde.

A compañía, que dende o verán pasado estendeu a súa rede 4G de 1.256
a 1.846 praias distribuídas por toda a
costa estatal, sinala que este último ano
incorporáronse á devandita rede un
total de 1.029 concellos. A día de hoxe,
a cobertura 4G xa ten presenza en 2.067
municipios turísticos. 

A ACTUALIDADE DO MOTOR
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O CITIC publicou 1.080 documentos
entre 2009 e 2016



Os días pasados mostrouse en cifras
a capacidade innovadora do Centro
de Investigación TIC da Universidade da
Coruña (CITIC). O responsábel desta achega
de datos foi profesor Elías Sanz Casado,
catedrático da Universidade Carlos III de
Madrid, amais de director do Instituto
Interuniversitario de Investigación Avanzada
sobre Evaluación de la Ciencia y la Universidad, INAECU. Máis en detalle, Sanz Casado
presentou o venres 29 de xuño os resultados
da análise da actividade investigadora do
CITIC ao longo do período comprendido
entre 2009 e 2016. Nela, entre outras cousas,
faise saber que que o CITIC publicou 1.080
documentos nese período.
Segundo informou, o estudo levouse a
cabo co obxectivo de identificar as fortalezas
e áreas de especialización do CITIC, identificar o patrón de colaboración e o impacto e a
visibilidade da produción, así como realizar
propostas de mellora de colaboración e

visibilidade internacional.
En detalle, a investigación
fíxose a dous niveis: por unha parte, comparouse o perfil de actividade do CITIC coa
produción científica española nas disciplinas
con maior actividade e, por outra banda,
analizouse a produción científica, pegada e
visibilidade dos 11 grupos do centro.
Entre as grandes conclusións-fitos do
informe figuran as seguintes: a publicación

(por parte do CITIC) de 1.080 documentos
entre 2009 e 2016 (o que supón o 22,38
% da produción total da Universidade da
Coruña), unha produtividade anual de
1,19 documentos por profesor permanente (mentres que o da UDC é de 0,63) e
unhas altas especialización e produción en
ciencias da computación (teoría e métodos,
intelixencia artificial, enxeñaría, eléctrica,
electrónica, etc). 

Producción do CITIC vs produción mundial, produción española e UDC

Docs.
CITIC

Docs.
UDC

%
CITIC/
UDC

Docs. en
WoS
España

% aporta
el CITIC/
España

Docs.
en WoS

%
CITIC/
Mundo

COMPUTER SCI,
THEORY & METHODS

335

401

83,54%

15.154

2,21%

425.0
53

0,08%

COMPUTER SCI,
ARTIFICIAL INTELLING.

284

426

66,67%

15.463

1,84%

332.3
04

0,09%

ENG. ELECTRICAL &
ELECTRONIC

228

228

70,15%

33.249

0,69%

1.282.
146

0,02%

Categorías Wos

Os nosos centros
tecnolóxicos xúntannos
coas máquinas que pensan



Xa non é que a aprendizaxe das
máquinas (Machine Learning)
chegase para ficar, é que cada ao imos
escoitar falar máis de sistemas e robots
con capacidade de aprender e de tomar
as mellores decisións, a medida que
progresen e se espallen cousas como a
tecnoloxía 5G, os datos a gran escala e
as ferramentas de análise destes datos,
os algoritmos avanzados ou a Internet
das Cousas. Co fin de afondar no potencial de uso das máquinas “pensantes”
nunha manchea de sectores empresariais, vaise organizar en Vigo, da man
dos centros tecnolóxicos galegos, unha
nova edición do Machine Learning
Workshop Galicia 2018.
O workshop, previsto para o vindeiro
18 de outubro, virá da man de AtlantTIC
(Universidade de Vigo), que coordina
o evento coa colaboración do CESGA
(Centro de Supercomputación de Galicia), o CiTIUS (USC) o CITIC (Centro de
Investigación TIC da UDC) e a empresa
Imatia.
O gran obxectivo da xornada é impulsar os avances en ML, xa que, segundo
sinalan os ditos centros tecnolóxicos,
“o seu potencial máximo está aínda por
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explotar, polo que temos por diante un
futuro cheo de novos retos e oportunidades”. Para a organización do workshop, o espallamento do ML xa está a
xerar importantes achados en ámbitos
como os seguintes: sistemas de procura, análise de textos e redes sociais,
recoñecemento de obxectos e caras,
procesado do ADN, recoñecemento da
fala, analítica de datos médicos, mellora
e optimización dos sistemas de produción na industria ou aplicacións de
analítica para a intelixencia do negocio.
O comité científico da xornada está
formado por Ricardo Cao (CITIC - UDC,
ITMATI), Milagros Fernández Gavilanes
(AtlantTIC – UVigo), David Mera Pérez

(CiTIUS – USC), Andrés Gómez Tato
(CESGA) e Fernando Vázquez Núñez
(Imatia). Este ano a relatora convidada
será Ana Peleteiro Ramallo, directora de
Ciencia de Datos en Tendam (previamente, o grupo Cortefiel) coa súa charla
titulada Vivindo a era da IA: contos de
Machine Learning e datos".
Tralo éxito colleitado en 2016 e 2017,
cunha manchea de relatorios e máis de
100 participantes (entre investigadores
e empresas en cada edición, AtlantTIC
asume a organización da III edición do
Machine Learning Workshop Galicia, que
será o 18 de outubro de 2018 en Vigo
a partir das 09:00 na Sede Afundación,
Rúa Policarpo Sanz, 24-26. 
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A Mariña

escoitada e vivida
A Deputación de Lugo mostra con audioguías e información
dixital os atractivos de Mondoñedo, Viveiro e Ribadeo

A

Deputación de Lugo
quere que a innovación “camiñe” da man
da promoción turística da provincia. Nesta
liña insírese a iniciativa
presentada a mediados de maio, tres audioguías para mostrar
ao detalle os cascos históricos de Mondoñedo, Ribadeo e Viveiro. A iniciativa, que
tamén incluirá promoción turística destes
concellos nas redes sociais, encádrase no
convenio de colaboración asinado entre a
Deputación e a Mancomunidade de Municipios da Mariña, formada por 16 concellos.
O orzamento das actividades presentadas
é de 25.000 euros.
As audioguías foron dadas a coñecer en
primeira instancia polo deputado de Turismo, Eduardo Vidal Baamonde, e o presidente da Mancomunidade de Municipios
da Mariña, Alfredo Llano García. Nas citas
tamén participaron a rexedora de Mondoñedo, Elena Candia, a alcaldesa de Viveiro,
María Loureiro, e o alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez.
Na presentación estiveron presentes os
responsábeis da compañía encargada de
realizar este proxecto, o Grupo Chévere, e
diversos representantes dos municipios da
Comarca da Mariña.
Segundo fixeron saber, trátase de complementos turístico-creativos con información sobre os devanditos cascos históricos.
Ademais desta iniciativa, tamén haberá
unha campaña de promoción da Mariña
nas redes sociais e en medios especializados do sector, sinalou Vidal Baamonde,
quen engadiu que “este proxecto é unha
iniciativa novidosa que contribuirá a poñer
en valor os recursos patrimoniais naturais e
culturais, así como os conxuntos históricos
da provincia, tal e como recolle o noso Plan
Estratéxico de Turismo”.
Pola súa banda, o presidente da Mancomunidade, Alfredo Llano Garcia avanzou
que as audioguías contarán con outros
idiomas, ademais do galego, xa que será
traducida ao castelán e ao inglés, como mínimo. E remarcou o potencial turístico da
Mariña Lucense “somos unha comarca que
cada ano recibe miles de visitantes, e estas
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audioguías que presentamos son unha
boa iniciativa para atraer máis visitantes en
temporada baixa, que é o que interesa a todos os concellos”.

Mondoñedo
O roteiro desta cidade ten unha duración
duns 45 minutos, e inclúe recursos sonoros
con voces narradoras, escenas dramatizadas, entrevistas, mapas sonoros de cada
vila, gravación binaural, músicas, ambientes e efectos sonoros, etc. A audoguia está
baseada na figura de Álvaro Cunqueiro,
utilizando os espazos urbanos vencellados
coa súa vida e coa súa obra como fío condutor. Segundo se fixo saber na presentación, “a obra de Cunqueiro é cada vez máis
universal e está moi ligada a Mondoñedo,
converténdose nun símbolo vivo do imaxinario colectivo dos mindonienses”.
O itinerario ten como punto de partida é
a oficina de turismo e o paseo remata no
Cemiterio Vello. Visítanse e fálase de lugares
como a antiga Casa do Concello, a estatua
sedente de Cunqueiro, a casa natal de Pascual Veiga, o Seminario de Santa Catarina,
a Fonte Vella, a casa natal de Cunqueiro, a
barbería do Pallarego, a farmacia do pai de
Cunqueiro nos baixos do pazo episcopal, a
Catedral, a casa natal de Lence Santar, a Escola de Obreiros Católicos, o Cine Pacheco,
o Convento das Concepcionistas, a Libraría
Montero, o Café Madrid, a Imprenta de Sucesores de Mancebo, a Casa do Concello, a
Igrexa Nova, o Cemiterio Vello...

Ribadeo
O que se propón é un paseo por Ribadeo
a través da memoria da arquitectura indiana de finais do século XIX e comezos do século XX. Segundo se fixo saber na presentación das audioguías, “o legado indiano é un
dos sinais de identidade de Ribadeo, que
axudou a conformar unha parte importante da fisionomía urbana da cidade”. Así,
engadiuse, “as casas de indianos e outros
edificios ligados á súa influencia (mercados, escolas, hoteis, etc.) son un patrimonio
construído que nos permite visualizar un
xeito de vida xa desaparecido, pero que
marcou a varias xeracións e deixou unha
importante pegada até o día de hoxe”.

Durante o percorrido visítanse os principais
exemplos da arquitectura indiana presentes
en Ribadeo: a Torre dos Moreno, a casa de Don
Clemente, as primeiras casas da rúa San Roque,
a Casa da Calzada, a Casa dos Enanos, a Casa de
Sela... Ademais, hai alusións a outros edificios
como a Casa do Concello-Pazo de Ibáñez, Cine
Colón, casa natal do Viejo Pancho, o Teatro, a
capela de San Roque, Hotel Ferrocarrilana.
Número 179

Mostrando os camiños
innovadores da literatura

Mondoñedo

Viveiro

Ribadeo

Neste caso, o roteiro por Viveiro convérsese “nunha viaxe no tempo pola
historia da cidade a través dalgunhas
personaxes históricas, unhas anónimas
e outras con relevancia na vida política,
económica ou artística”. O percorrido
“inclúe” como acompañante un paseante nocturno por “unha viaxe fantástica
por rúas e prazas de Viveiro”. A través
do itinerario, seremos espectadores das
súas conversas con Pastor Díaz, George
Borrow, Nemesio Barreiro, Maruxa Mallo
ou Emilio Caxete “O Rabeno”, asistiremos
á toma do Concello liderada por Xan de
Izá en 1812 e aos sucesos de novembro
de 1911, seremos testemuñas da rivalidade entre a Banda dos Exploradores e
Os Tolinos, seguiremos a Don Adolfito
“O Trovador”, escoitaremos algúns maios
e algunha copla de entroido. Ademais,
coñeceremos o testamento de María
Sarmiento e os negocios de José Barro,
visitaremos o Colexio Insigne, a Casa dos
Leóns, a Taberna de Rosendo, o Convento das Concepcionistas, a Igrexa de Santa
María, a Calexa das Monxas, o Pazo Valledor, o Teatro Pastor Díaz, a Calexa do
Muro, a Praza de Abastos e a Fonte da
Area.

Mancomunidade de Municipios da Mariña

Viveiro

Número 179
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A Mancomunidade de Municipios da
Mariña está integrada por 16 Concellos,
estes son; Viveiro, Ribadeo, Foz, Burela,
Cervo, Mondoñedo, Xove, Barreiros, A
Pontenova, Lourenzá, O Valadouro, Alfoz, O Vicedo, Riotorto, Trabada e Ourol;
e conta cunha tamaño poboacional de
74.000 habitantes, 215 núcleos de poboación, cunha extensión superior ao
1.460 km2. Dentro dos obxectivos desta
entidade está a xestión e execución de
plans e programas ou proxectos de interese publico e común; así como a xestión
turística a nivel destino, é dicir o conxunto dos municipios que conforman o xeodestino Mariña de Lugo. 

O

s días pasados pechaba páxina o Curso de Novas
Tendencias en Edición coa entrega dos diplomas
aos 20 alumnos e alumnas asistentes ao acto celebrado no lucense Pazo de San Marcos. Ao evento asistían o
presidente da Deputación de Lugo, Darío Campos Conde, a
deputada de Cultura, Pilar García Porto e Uxío Novoneyra,
secretario da Fundación Uxío Novoneyra e fillo do poeta homónimo. Engadir que despois da entrega de diplomas do
obradoiro, organizado polas ditas entidades, os asistentes
participaron nunha conferencia do editor Enrique Redel (da
editorial Impedimenta), quen falou sobre os vieiros que se
están a explorar en edición literaria, moitos deles dixitais, e
a experiencia das redes editoriais colaborativas na cidade de
Lugo.
Cómpre dicir que estamos perante unha proposta do
Goberno provincial e desenvolvida pola entidade que leva
o nome do poeta Uxío Novoneyra coa arela de impulsar e
promover o coñecemento literario e cultural amais de dinamizar o sector editorial.
En que consistiu o curso Novas Tendencias Literarias? Pois
trátase dunha actividade que xorde pola demanda da área
de Cultura da Deputación. Coa novidade de que este ano a
acción formativa é homologábel por un curso ocupacional
ou intercambiábel por dous créditos da USC. O curso tivo
unha duración de 60 horas, repartidas nos venres e sábados
dende o 6 de abril até o 5 de maio. Nel, participaron autores
e editores de gran relevancia galega, e os asistentes realizaron unha antoloxía de nova poesía luguesa e unha mostra
expositiva da evolución soportes-libro. Algún dos relatores
deste curso foron: o director de Signum Deseño, Manolo
Martínez, o cineasta, Miguel Anxo López ou o escritor, actor
e xornalista, Antón Lopo.
Por outra banda, buscábase botar luz sobre os xeitos innovadores de lanzar literatura ao mercado botando man das
novas tecnoloxías dixitais. Tanto para a promoción, a mercadotecnia, a distribución e a comunicación cos lectores, como
para o propio produto editorial en si mesmo.
A xeito informativo engadir que estase a pensar na opción
de facer dous cursos máis o vindeiro ano, unha nova convocatoria como a do curso que vén de rematar, e outra máis
avanzada para aqueles que xa acudiron á primeira edición,
ou teñan unha formación máis especializada. 
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Festexando o noso

avance tecnolóxico
O CPEIG celebrou a X Noite da
Enxeñaría en Informática de Galicia

O

Colexio de Enxeñaría
en Informática de Galicia (CPEIG) celebrou
o 15 de xuño a súa X
Noite da Enxeñaría
en Informática de
Galicia nunha cea de
gala no Hotel Monumento San Francisco de Santiago. Preto de 350 convidados
asistiron ao evento, entre representantes
do empresariado, das administracións,
do ámbito universitario e profesionais do
sector tecnolóxico, entre os que destacan
o presidente da Xunta de Galicia, Alberto
Núñez Feijóo; a directora da Axencia para
a Modernización Tecnolóxica de Galicia
(AMTEGA), Mar Pereira; a secretaria Xeral da Igualdade, Susana López Abella; o
secretario xeral técnico da Consellería de
Sanidade, Alberto Fuentes Losada; o reitor
da Universidade da Coruña (UDC), Julio E.
Abalde; e o presidente da Real Academia
Galega de Ciencias, Miguel Ángel Ríos; entre outros. O evento tivo como mestre de
cerimonias ao humorista Carlos Latre, que
amenizou a gala e presentou a entrega
dos premios anuais do CPEIG. No marco da
xuntanza tamén se entregaron (a profesionais, investigadores, entidades, empresas)
diversos galardóns o traballo ben feito en
materia dixital.
O obxectivo da Noite foi “mostrar á
sociedade o traballo desenvolvido por
enxeñeiras e enxeñeiros en Informática ao
abeiro da Sociedade da Información e as
iniciativas relacionadas co ámbito das TIC”.
A gala contou con todo tipo de actividades
destinadas a garantir a diversión dos asistentes, como un simulador de cine 9D e un
simulador de penaltis, todo acompañado
pola música en directo do grupo Musgalia.
Coa máxica cifra dos dez anos da Noite,
o presidente do CPEIG, Fernando Suárez,
iniciou o seu discurso “agradecendo a
presenza do gran número de empresas e
profesionais das TIC”, e por suposto, “a colaboración dos máis de 50 patrocinadores
sen os que non se podería dar forma a este
evento, destinado a dar visibilidade á profesión de Enxeñaría en Informática que ten
un crecente impacto na vida das persoas,
na creación de riqueza, e no desenvolvemento económico do país”.
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Premios da X Noite
da Enxeñaría en
Informática de Galicia
Categoría e-Inclusión
O colexio profesional premiou na categoría e-Inclusión ao proxecto Digitalizadas polos “valores que fomenta ao
desenvolver competencias tecnolóxicas
que permiten a mulleres, especialmente
da contorna rural, aumentar a súa influencia persoal e profesional en Internet”. Segundo lembra a entidade que
preside Fernando Suárez, os obxectivos
de Digitalizadas son reducir a fenda de
xénero, promover a inserción social e
laboral das mulleres, protexer os seus
dereitos e seguridade no eido dixital,
e xerar unha rede de dixitalizadoras. O
programa foi posto en marcha pola Fundación Cibervoluntarios, Fundación Mujeres e Google.org, coa colaboración do
Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais
e Igualdade. Recolleu o premio a coordinadora nacional da Fundación Cibervoluntarios, Alejandra Betegón Salamanca.

Categoría Iniciativa Emprendedora
Na categoría de Iniciativa Emprendedora a distinción recaeu na aceleradora
ViaGalicia, por dar soporte e asistencia
na súa fase inicial a emprendedores e
empresas, aportando capital semente,
formación, infraestruturas e asesoramento intensivo. ViaGalicia é un ecosistema
para emprendedores, situado en Nigrán
e promovido pola Zona Franca de Vigo
e a Xunta de Galicia. Segundo informa o
xurado, “esta aceleradora cre nas persoas
e nas ideas e axuda a facer realidade un
proxecto baixo un modelo de negocio
rendible e sustentábel”. Ademais, engade, busca emprendedores con proxectos innovadores, relevantes e que sexan
susceptíbeis de ser acelerados e de recibir investimentos. Recolleu o galardón a
delegada do Goberno na Zona Franca de
Vigo, Teresa Pedrosa Silva.

Premio Iniciativa Empresarial
No premio Iniciativa Empresarial, o
CPEIG recoñeceu o labor de ISMS Forum
por “incentivar o fomento da seguridade
dos datos a través da promoción do desenvolvemento, coñecemento e cultura
da seguridade da información en España
e actuar en beneficio de toda a comunidade implicada no sector”. ISMS Forum
Spain é unha organización sen ánimo de
lucro fundada en 2007 e creada cunha
vocación plural e aberta, que se configura como un foro especializado de debate
para empresas, organizacións públicas e
privadas, investigadores e profesionais
onde colaborar, compartir experiencias
e coñecer os últimos avances e desenvolvementos en materia de salvagarda
do coñecemento, da comunicación e dos
sistemas. ISMS Forum Spain ten xa a máis
de 160 empresas asociadas e máis de 900
profesionais asociados polo que, segundo
lembra o CPEIG, é xa a maior rede activa
de organizacións e expertos comprometidos coa seguridade da información en España. Recolleu a distinción o presidente
de ISMS Forum Spain, Gianluca D’Antonio.
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ción e de evolucionar, de alto rendemento e concorrencia (execución de múltiples
tarefas interactivas). Antes de traballar en
AdRoll prestou consultoría especializada
en Erlang (unha linguaxe de programación
deseñado por Ericsson) en Suecia, España, Exipto e Estados Unidos para proxectos que van desde automóbiles até redes
sociais e telecomunicacións, polo que é
considerada unha das maiores autoridades
mundiais en Erlang.

Iniciativa da Administración

Miriam Pena, unha das maiores
autoridades mundiais en Erlang
O premio Ada Byron, dirixido a mulleres enxeñeiras en Informática, recaeu este
ano en Miriam Pena. O CPEIG valorou “a
súa meteórica progresión profesional,
seleccionada pola plataforma Women
2.0 como unha das doce enxeñeiras máis
importantes en Silicon Valley en 2018”. A
enxeñeira, natural de Bueu, traballa hoxe
na compañía de software publicitario
AdRoll en San Francisco (EEUU), onde
desempeña a función de staff engineer
(enxeñeira de equipa profesional), un
dos postos máis relevantes dentro dunha compañía tecnolóxica onde se encarga de deseñar e aplicar partes críticas da
infraestrutura de ofertas en tempo real.
Segundo engade o colexio, AdRoll desenvolve solucións que conseguen que as
persoas volvan a unha páxina de Internet
publicando anuncios personalizados nos
dispositivos, a web e as redes sociais. Titulada pola Facultade de Informática de
la Universidade da Coruña, Miriam Pena
conta con máis de 10 anos de experiencia
en sistemas con capacidade de adaptaNúmero 179

Na categoría de iniciativa da Administración, o colexio distinguiu ao Instituto Nacional de Ciberseguridade (INCIBE), entidade de referencia para o desenvolvemento
da protección tecnolóxica e da confianza
dixital dos cidadáns, con especial interese
nos menores, e tamén nas empresas, sobre
todo en sectores estratéxicos. Esta sociedade estatal, dependente do Ministerio de
Enerxía, Turismo e Axenda Dixital a través
da Secretaría de Estado de Sociedade da
Información e a Axenda Dixital, desenvolve
ademais unha parte importante do seu traballo en colaboración coas Forzas e Corpos
de Seguridade do Estado. Recolleu o premio a xefa de gabinete da Dirección Xeral
de INCIBE, Beatriz Soto Álvarez.

Traxectoria Profesional
No premio Traxectoria Profesional, o colectivo recoñece o percorrido profesional
de Lucía Ardao. Licenciada en Informática e
Máster en Telemática pola Universidade da
Coruña, programa de Alta Dirección AMP
da IE Business School e programa Executiva
da Xunta de Galicia son algúns dos méritos
académicos de Ardao. Segundo explica
o CPEIG acerca da bagaxe profesional de
Ardao, dende o inicio da súa carreira profesional en 1996, a súa traxectoria está vinculada a empresas do sector das Tecnoloxías
da Información e as Telecomunicacións,
desde spin-offs a empresas de software e
consultoras, ocupando distintos postos de
dirección autonómica e corporativa de unidades de negocio e operacións en empresas como Denodo Technologies, Softgal ou
Tecnocom. Actualmente é responsábel do
Negocio de TI de Indra en Galicia.

Colexiado de Honra

En relación ao premio Colexiado de
Honra, o CPEIG decidiu conceder esta distinción especial ao presidente do Consello
General de Colegios Profesionales de Ingeniería en Informática (CCII), Juan Pablo
Peñarrubia. Anteriormente presidente do
colexio valenciano, compaxina o seu labor
colexial coa xefatura do departamento de
Innovación na Deputación de Valencia. O
Colexio galego ofrécese esta gran distinción por se un “traballador infatigábel en
busca da regulación da Enxeñaría en Informática e a defensa da profesión en todo o
seu alcance”.

Premio 10º Aniversario da Noite
Nesta décima edición da súa gala anual,
o CPEIG creou unha nova categoría, o premio 10º Aniversario de A Noite, distinción
de agradecemento a empresas pola súa
constancia no apoio ao longo destes dez
anos da dita celebración tecnolóxica: Telefónica, Plexus, HP, Bahía e Xunta de Galicia.
Recolleron os premios a directora de Telefónica Galicia, Marta Menéndez Martínez; o
conselleiro delegado e fundador de Plexus,
Antonio Agrasar; o director comercial xeral
de HPE Intel, César Vallecillo; o socio director de Bahía Software, Gustavo Gómez Martín; e a directora de AMTEGA, Mar Pereira
Álvarez.

Premio Proxecto Fin de Carreira
e Máster en Enxeñaría Informática

Finalmente, o CPEIG convocou o Premio
Proxecto Fin de Carreira e Máster en Enxeñaría Informática. O galardón, que ten unha
dotación económica de 1.000 euros para o
traballo gañador (mentres que o resto de
distincións recibirán unha estatuíña), quere
ser un estímulo para os estudantes e recentemente titulados en Enxeñaría en Informática ou Máster en Enxeñaría Informática. O
premio recaeu en José Joaquim de Moura
Ramos polo seu proxecto Reconstrución 3D
da árbore arterio-venosa da retina a partir de
imaxes OCT como traballo fin de máster na
Universidade da Coruña. Ademais, os tres
finalistas beneficiaranse dun ano de colexiación de balde. 
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 De esquerda a dereita:
Manuel Fernández
Marco A. Álvarez
Daniel Garabato
Vicerreitor de Política Científica, Investigación
e Transferencia, Salvador Naya
Minia Manteiga
Carlos Dafonte
María Martínez

- CD: Grazas ao segundo arquivo de Gaia
(DR2) podemos construír un mapa tridimensional da Vía Láctea, que ademais inclúe movementos; é como unha holografía animada
da nosa Galaxia. A medida que Gaia continúa
acumulando estes datos, canto máis tempo
pase, maior precisión terá o mapa.

Entrevistamos aos investigadores do Centro de
Investigación TIC (CITIC) da Universidade de A Coruña,
Carlos Dafonte e Minia Manteiga

O Grupo Galego da
misión espacial Gaia

O

s investigadores do CITIC,
Carlos Dafonte e Minia
Manteiga, forman parte
do Grupo Galego de Gaia,
a misión espacial de astrometría incluída no programa científico ESA Horizon 2000, cuxo obxectivo principal é medir cunha precisión sen
precedentes a posición e os movementos
das estrelas da Vía Láctea, creando un mapa
tridimensional duns mil millóns de estrelas.
O Grupo Galego de Gaia (GGG) está formado polos investigadores da Universidade de
A Coruña, Minia Manteiga (astrofísica), Carlos
Dafonte, Marco Antonio Álvarez e Daniel Garabato (enxeñeiros informáticos do Departamento de Computación), coa colaboración
das astrofísicas Ana Ulla, da Universidade
de Vigo, e Ruth Carballo, da Universidade de
Cantabria.

- Cal é o voso papel na misión espacial Gaia?
- Carlos Dafonte: O noso equipo está traballando nas unidades de coordinación 8 e 9 de
Gaia. O obxectivo principal de CU9, a unidade
máis recente, é a creación de técnicas e ferramentas para a explotación dos datos do satélite e a divulgación dos resultados da misión.
Desde 2006, CU8 está dedicando os seus esforzos a deseñar e desenvolver técnicas automatizadas que permitan a clasificación de
todas as fontes que observa o satélite (non

só estrelas da Vía Láctea, senón tamén obxectos extragalácticos) e da obtención das súas
principais características e propiedades físicas,
como a temperatura e gravidade das estrelas.
- Minia Manteiga: Esta información incluirase no arquivo de Gaia a partir da súa terceira
versión (GDR3), prevista para o ano 2020, que
permitirá estudar en profundidade os diversos
obxectos astronómicos. A cuarta e definitiva
versión deste catálogo publicarase arredor do
ano 2023.
- A grandes trazos, como funciona o satélite?
- MM: Gaia é un satélite de tamaño medio
(pesa unhas 2 toneladas e mide uns 10 metros), posto en órbita pola Axencia Espacial Europea en decembro de 2013. Leva incorporada
unha cámara CCD dun billón de píxeles, que
recolle a luz enfocada polos dous telescopios
do satélite e que miran en dúas direccións diferentes do ceo. O satélite rota sobre si mesmo de modo que ambos telescopios barren
grandes círculos no ceo. Así, as estrelas van
pasando pola cámara e a súa luz alimenta tres
instrumentos: o instrumento astrométrico que
determina posicións e movementos, o instrumento fotométrico, que mide os colores das
estrelas, e o espectógrafo, que mide a composición química das estrelas e as velocidades
radiais. En promedio, ao longo dun ano, Gaia
pasa por cada obxecto celeste unhas 15 veces.

- A que cuestións pretenden dar respostas
os datos extraídos?
- MM: As medidas de Gaia son unha fonte de
información única para os investigadores de
calquera área da Astrofísica. O obxectivo principal da misión é estudar a estrutura da Vía
Láctea: as súas partes, a súa cinemática (como
se moven as estrelas) e a súa evolución (como
se formou a galaxia e como cambian as estrelas no tempo).
- Que descubrimentos se puideron facer
polo momento?
- CD: A publicación do primeiro arquivo de
Gaia (DR1) tivo como obxectivo probar que a
planificación das observacións e procesado de
datos estaban funcionando correctamente, é
dicir, demostrar a calidade dos datos e producir algúns resultados científicos preliminares.
A realidade superou amplamente o previsto,
e no ano e medio posteriores á súa publicación, apareceron centos de artigos científicos
elaborados coas medidas da misión.
Entre os resultados máis interesantes atopamos:
-- Coryn Bailer-Jones (Heidelberg, Alemaña),
atopou 16 estrelas que nun futuro astronómico afastado pasarán preto do sistema
solar e previsiblemente perturbarán os comentas da Nube de Oort, provocando unha
chuvia de obxectos que poderían impactar
ao noso planeta. Pero isto non sucedería antes de mil millóns de anos!
-- Amina Helmi (Groningen, Holanda), encontrou un grupo de estrelas que rotan ao redor da galaxia en sentido oposto ao resto. A
súa presencia podería explicarse se se trata
de estrelas que formaban parte dunha pequena galaxia que se fusionou coa nosa no
pasado.
-- Sergei Koposov (Cambridge, EE.UU.), descubriu un novo cúmulo de estrelas que estaba
oculto por atoparse en posicións próximas á
estrela de Sirio, moi brillante no ceo.
-- Tommaso Marchetti (Leiden, Holanda),
achou un grupo de estrelas de moi alta velocidade, que se pensa que foron aceleradas
polo encontro no buraco central da Vía Láctea, e algunhas posúen traxectorias que as
levarán fóra da galaxia no futuro. 

Cofinanciado pola Unión Europea. Programa Operativo FEDER Galicia
2014-2020. Promover o desenvolvemento tecnolóxico, a innovación e
unha investigación de calidade. Unha maneira de facer Europa
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T

emos o punto de destino e temos as canles
para chegar. Estas canles xa non só físicas,
senón tamén (e sobre
todo) dixitais. Con elas,
é coma se tivésemos
un amplificador de voz para que os nosos puntos fortes (naturais, patrimoniais,
gastronómicos, etc) sexan tidos en conta
mesmo onde nunca escoitaron falar da
nosa terra. O amplificador, que está en
activo as 24 horas do día e emite en múltiples idiomas, sofre cada ano, por estas
datas, un importante fortalecemento
innovador. Galicia emite todo o día e o
mundo vai ter que escoitala aínda que
non queira.

Galicia no Congreso de Destinos Intelixentes

Os días pasados (do 25 ao 27 de xuño)
celebrouse en Oviedo a segunda edición
do Congreso Mundial de Destinos Intelixentes que promove a Organización
Mundial do Turismo (OMT) co obxectivo
de mostrar os novos modelos turísticos do novo século (modelos baseados
na innovación, as novas tecnoloxías, a
sustentabilidade, a accesibilidade e a
gobernabilidade) e compartir claves de
utilidade arredor deles. Na cita houbo
presenza galega. Por exemplo a de Nava
Castro, directora de Turismo de Galicia,
quen visualizou o traballo despregado
pola nosa terra nos devanditos ámbitos
14 |

Galicia
presume de

Galicia

Proliferan nesta época
de ano as iniciativas
para promover os nosos
atractivos a través das
redes

do turismo smart: novos xeitos rendíbeis,
eficaces e sostíbeis de atraer visitantes e,
tamén, de acadar valoracións positivas
pola súa parte.
O congreso acolleu a intervención de
máis de 80 relatores nacionais e internacionais e máis de 600 participantes de
todo o mundo.
A responsábel de Turismo da Xunta tivo
oportunidade de compartir o traballo de
Galicia e coñecer de preto as tendencias
e avances nun ámbito fundamental no
desenvolvemento e na competitividade
do sector. Segundo fixo saber, a innovación turística e as novas tecnoloxías están
presentes na xestión do Goberno galego
a través do programa Smart Turismo.
Tamén fixo saber que a Estratexia do
turismo de Galicia 2020, a folla de ruta
consensuada co sector, “adica precisamente un dos seus 11 capítulos a esta
cuestión”. Entre as accións contempladas
inclúense algunhas como a mellora das
conexións a internet en puntos e establecementos, a comercialización e xestión
a través de ferramentas TIC, o aproveitamento de Internet para a comunicación e
servizo ao turista, o impulso dos procesos
de innovación sectorial ou a explotación
do que se vén coñecendo como Big Data
(información a gran escala e ferramentas
de análise e xestión para extraer claves
de utilidade da maré de coñecemento).

Vigo lanza app para turistas
O Concello de Vigo, en colaboración coa
Asociación de Hoteis de Vigo, AHOSVI, vén
de deseñar e desenvolver unha aplicación
para móbiles que se dirixe a enriquecer a
experiencia dos visitantes na cidade, facilitando o seu contacto directo cos múltiples
atractivos (turísticos, gastronómicos, hoteleiros, arquitectónicos, artísticos culturais)
da mesma. Estamos a falar de Vigo Experience, unha ferramenta que salienta por
mostrar, de “forma sinxela e atractiva”, toda
a oferta de lecer da cidade así como os seus
puntos de interese, rutas, servizos e cupóns
desconto dos comercios, entre outros recursos. Está dispoñíbel para Android e iOS.
As posibilidades da aplicación foron destacadas polo alcalde, Abel Caballero, quen
fixo fincapé na necesidade de comunicarse
coas linguaxes que empregan hoxe en día
os visitantes, e as linguaxes dixitais están
presentes cada vez máis: “O 90 por cento
dos turistas usa nas súas viaxes as novas
tecnoloxías, hoxe é raro ver a un turista cun
mapa de papel, por iso é esencial achegarnos a eles con ferramentas como esta”.
Pola súa banda, o presidente dos hostaleiros locais, Jaime Pereira, explicou que
a aplicación vai unida a unha páxina web,
que é de balde e que inclúe unha información completa dos puntos de interese da
cidade, compras, hoteis, restaurantes, eventos culturais e deportivos actualizados, festas e servizos públicos. “Ademais, creamos
itinerarios que van desde visitas exprés de
só dúas horas ata rutas para dúas ou tres
días onde, por suposto, destacan as Illas
Cíes e a Ría de Vigo”, engadiu.

de de 1.176 elementos (igrexas, cruceiros,
muíños, pontes, castros, mámoas, petroglifos, pazos, fontes, fervenzas, etc...).
Segundo engadiron, a ferramenta foi
creada tirando proveito do servizo dixital
Google Maps, dando como resultado un
recurso libre, de balde e utilizábel dende
calquera soporte informático ou trebello
móbil con conexión a Internet. Isto polo
que se refire á vertente técnica, ao alicerce tecnolóxico. No que atinxe ao fondo, o
mapa elaborouse en base ao inventario
municipal de patrimonio etnográfico e turístico creado polo Concello o ano pasado.
Francisco Vilariño explicou que "agora mesmo non coñecemos ningún outro
concello que teña este tipo de ferramenta". Finalmente o concelleiro de Turismo
puxo de relevo o traballo que está realizando o Goberno de Lalín para “darse a coñecer tamén a través das redes e de Internet”, como plataforma imprescindíbel na
actualidade para a promoción turística..

Lugo nas redes sociais
A Deputación de Lugo vén de achegar
novos azos ao turismo da provincia. E faino a través de contidos audiovisuais sobre
os atractivos lucenses para seren proxectados en múltiples recantos da contorna
europea, que é, a fin de contas, unha das
principais “factorías” de visitantes da nosa
terra. Estes contidos, que atoparon impulso extra nas redes sociais, foron dados a
coñecer polo deputado de Turismo, Eduardo Vidal Baamonde. Trátase da campaña
Lugo Natural, que consta de tres vídeos
promocionais en galego, castelán, inglés.
Os contidos serán difundidos en 8 países europeos. Farase a través do Eixo Atlántico que participa no proxecto internacional EPICAH (Effectiveness of Policy
for Crossborder in Heritage), para rexións
transfronteirizas da Unión Europea, e serán exhibidos en Portugal, Hungría, Italia,
Grecia, Estonia, República Checa e Romanía. Os audiovisuais visualizan os atractivos da provincia de Lugo con 26 enclaves
naturais, realizado con drons, co que se
viaxa por toda a provincia e que ten unha

duración de dous minutos, e no que destacan as imaxes areas de ríos, mares, montañas, cantís, reservas da biosfera, o litoral,
monumentos naturais, Rede Natura ou as
concas fluviais.

Nova vida para o Castelo de
Soutomaior

A Deputación de Pontevedra quixo renovar o Castelo de Soutomaior en todo o sentido do termo: non só rehabilitalo e darlle
nova vida cara a súa “musealización”, senón
complementar o proceso con innovación
en si mesma. Así se fixo saber na inauguración da nova faciana do senlleiro e histórico inmóbel, celebrada esta primavera.
A idea, díxose, é empregar as novas ferramentas para dar forma ao novo programa
expositivo e ampliar a comunicación cos
visitantes.
Na cita, na que se puxo en valor a historia
do edificio, participaron centos de persoas
dos eidos público, social, económico, cultural, turístico, deportivo e veciñal da provincia. Entre outras cousas, púxose o foco nos
diferentes espazos que acubilla agora o
castelo, dez salas con todo tipo de recursos
innovadores e tecnolóxicos: dende servizos de videomapping, proxeccións en 3D e
audiovisuais interactivos, até reproducións
de documentos históricos, xogos e maquetas que recollen a historia do castelo desde
o século XII até a actualidade.
O investimento destinado pola Deputación para os traballos de recuperación e
musealización foi de dous millóns de euros, aos que se engadirán outros dous o
vindeiro ano. Boa parte do percorrido proposto “vén da man” de persoeiros históricos
como María Vinyals (marquesa de Ayerbe,
nada no propio castelo) ou Antonio Aguilar, situados na zona residencial, e tamén
dos integrantes da familia Soutomaior, que
acompañan aos visitantes polas estancias
inferiores e polas torres. Para estes percorridos e esa interactividade cos visitantes, o
castelo bota man das novas tecnoloxías. De
feito, dispón de paneis informativos e interactivos, mesas virtuais, proxeccións con
tecnoloxía 3D e un mapeado interactivo. 

Lalín lanza un mapa dixital co
seu patrimonio

Os días pasados o Concello de Lalín presentou unha nova iniciativa tecnolóxica
para afianzar o municipio na primeira liña
dos municipios turísticos galegos. Trátase dun novo mapa dixital que abrangue
e mostra a longa e rica listaxe de recursos
patrimoniais que atesoura. A iniciativa,
accesíbel a través de turismo.lalin.gal, foi
dada a coñecer polo concelleiro de Turismo,
Francisco Vilariño, e máis os auxiliares municipais da dita área, Nuria Álvarez e Martín
Riádigos. En concreto, o mapa rexistra máis
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Cousas que

agardamos da

Internet das Cousas
A AETG e AMTEGA despexan dúbidas
sobre a 5G e o seu papel crucial para
construír cidades smart

Q

ue agardamos, particularmente e en
conxunto, da tecnoloxía 5G? Será a solución a todos os atrancos que lles atopamos
hoxe en día ás telecomunicacións dixitais
ou, pola contra, será unha oportunidade
máis de desenvolvemento, entre outras
moitas? Para responder a estas preguntas, e
para incidir nos desafíos da quinta xeración
das redes móbiles, a AETG e AMTEGA desenvolveron o pasado 26 de xuño, na Cidade da
Cultura, o foro Retos e Oportunidades do 5G.
Foi un encontro pioneiro se mirase por onde
se mirase: polo tema a tratar (o gran e definitivo pulo cara as cousas conectadas) e por
ser a primeira vez na nosa terra (e a segunda
a nivel estatal) que se abordaba dun xeito
tan claro e específico a devandita tecnoloxía
nun congreso. A longa listaxe de empresas
(fabricantes e operadoras de primeira liña)
e entidades (centros tecnolóxicos, administracións) participantes coincidiron en
salientar que, en materia de 5G, o positivo
prevalecerá sobre o negativo. No foro tamén se deu a coñecer que a Xunta porá en
marcha un plan específico para impulsar as
novas redes.
A cita (na que se perfilou o marco de desenvolvemento das novas redes e a pegada
que terá na sociedade galega, entre outros
asuntos) foi inaugurada a primeira hora por
Julio Sánchez Agrelo, presidente da Asociación de Enxeñeiros de Telecomunicación de
Galicia (AETG), e Mar Pereira, directora da
Axencia para a Modernización Tecnolóxica
de Galicia (AMTEGA).
Segundo fixo saber Sánchez Agrelo, estamos a piques de vivir unha gran revolución,
un avance directo cara a extensión, espallamento e afianzamento das tecnoloxías intelixentes. Ao seu xuízo, co 5G, “cambiará radicalmente o xeito en que vemos o mundo”.
Por outra banda, tamén fixo saber que, na
súa opinión, os aspectos positivos da novas
redes acabarán tendo meirande relevancia
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O Plan 5G do Goberno
galego, terá o obxectivo
de emprazar “a nosa Comunidade como territorio preferente na fase
de pilotaxe de solucións
tecnolóxicas baseadas na
tecnoloxía 5G
que os posíbeis problemas que poida carrexar a chegada da quinta xeración.
Pola súa parte, Mar Pereira comezou a súa
intervención agradecendo a presenza no
foro dun importante número de organizacións privadas e públicas para, entre outras
cousas, despexar dúbidas e incertidumes
arredor das cousas que a tecnoloxía 4G xa
non nos permite facer, porque ten as súas limitacións, e arredor das cousas que as redes
da quinta xeración si que nos van permitir.
Asemade, lembrou aos participantes na xun-

tanza que Galicia é unha excelente contorna
para o desenvolvemento de novas solucións,
en parte polos retos que achegan ás operadoras de telecomunicacións a súa xeografía
accidentada e a súa poboación dispersa, e
en parte polas características do seu propio
tecido empresarial, dos seus innovadores
e referenciais centros tecnolóxicos e da súa
poboación (avellentada e cunhas demandas específicas de servizos tecnolóxicos e de
atención que poden atopar no 5G o seu pulo
definitivo). “A nova xeración de redes”, sinalou, “é sen dúbida unha gran oportunidade
para o desenvolvemento tecnolóxico europeo”, e niso, dixo, deben coincidir todos os
representantes públicos.
Un dos puntos máis importantes da intervención de Pereira foi a presentación do
Plan 5G do Goberno galego, un programa
que complementará as medidas europeas e
estatais na dita materia e que terá o obxectivo de emprazar “a nosa Comunidade como
territorio preferente na fase de pilotaxe de
solucións tecnolóxicas baseadas na tecnoNúmero 179

Axudas para dixitalizar
o patrimonio cultural

A
loxía 5G”. Esta fase de pilotaxe, sinalou a
titular de AMTEGA, “será o paso previo ao
despregue destas redes”. Pereira, nesta
liña, tamén explicou que para avanzar no
dito obxectivo identificaranse (en colaboración cos axentes do ecosistema galego)
as áreas estratéxicas de aplicación da dita
tecnoloxía en Galicia para “desenvolver
probas de concepto que dean resposta a
novos retos sociais e económicos”.
Logo de Mar Pereira, foi a quenda de
José Carlos López Ardao, profesor da Escola de Enxeñería de Telecomunicación
da Universidade de Vigo, quen fixo un
percorrido divulgativo polas orixes e as
principais características do novo estándar
de telecomunicación. Segundo fixo saber,
é unha realidade que a tecnoloxía 4G xa
non serve para atender as demandas da
cidadanía, as institucións, as empresas e
as cidades conectadas, e que foi concibida
previamente a un fenómeno decisivo, con
todo o que iso implica: o espallamento do
smartphone. Ardao, neste senso, engadiu
que precisamos da quinta xeración de redes para poder atender ao número crecente de conexións, para diminuír ao máximo
a latencia e para incrementar a velocidade (dos 150 Mbps que ofrece a 4G aos 10
Gbps que brindan os novos sistemas).
Para ilustrar as necesidades ás que nos
enfrontamos, o profesor e investigador recordou que coa xeración 3G había centos
de dispositivos conectados por cela, coa
4G abríase a posibilidade a ter milleiros
por cela, e co 5G séntase o alicerce para
conectar millóns de móbiles por cela e por
metro cadrado. “A nova tecnoloxía”, engadiu, “non é só comunicación, senón tamén
capacidade de procesado”. Con ela, dixo,
haberá importantes aforros de enerxía (do
90% con respecto á 4G), as baterías poderán ter unha década de vida útil ou máis e,
ademais, introducirase o empuxe definitivo da Internet das Cousas (IoT).
Logo da charla divulgativa de Ardao
interviñeron (na mesa redonda sobre as
Número 179

AMTEGA vén
de abrir unha
convocatoria
de axudas para
facilitar a dixitalización
dos fondos patrimoniais
a entidades públicas e
organizacións privadas sen
fins de lucro. O Consello do
Goberno galego aprobou
esta medida enmarcada na
iniciativa da Memoria Dixital de Galicia, a iniciativa
para crear un novo modelo
de xestión e conservación
do patrimonio cultural galego baseado nas TIC, que
garanta a súa preservación,
difusión e a accesibilidade
desde calquera recanto do
mundo.
As axudas, que contan cun importe total
de 800.000 euros, están
destinadas á dixitalización
de fondos documentais en
soporte papel (publicacións
seriadas, manuscritos,
mapas, material gráfico
como fotografías, gravados,
carteis, debuxos, monografías e folletos, e partituras,
partituras anotadas ou
manuscritos de música).
A convocatoria subvencionará proxectos cun
importe mínimo de 10.000
euros e máximo de 90.000
euros. As entidades beneficiarias recibirán un anticipo
do 80% da subvención

concedida este ano e o 20%
restante en 2019, unha vez
acreditado o remate dos
traballos de dixitalización.
O prazo de presentación de
solicitudes será dun mes
desde o día seguinte ao da
súa publicación no DOG.
As axudas están dirixidas
aos órganos estatutarios da
Comunidade Autónoma,
entidades locais, e entidades delas dependentes,
universidades públicas
e o Consello Galego de
Universidades, entidades
privadas sen fins de lucro
que dispoñan de activos
do patrimonio cultural de
Galicia, reais academias e
as academias de Galicia,
oficialmente establecidas e
recoñecidas.
Xunto con esta liña de
axudas, a Memoria Dixital
de Galicia aséntase noutras
iniciativas, xa en marcha,
ligadas á dixitalización e
difusión do noso patrimonio cultural. Unha delas é
o novo portal Galiciana.
gal, posto en marcha o
pasado mes de decembro
co obxectivo de consolidarse como “a porta de acceso
a todos os fondos dixitais
das bibliotecas, arquivos e
museos de Galicia”. Neste
momento facilita a consulta de máis de 310.000
obxectos dixitalizados de

aplicacións e beneficios das redes 5G na nosa
terra) Antonio Fernandez, responsábel do
Programa Innovación 5G produto en PSA; Benigno Rosón, subdirector xeral de Sistemas e
Tecnoloxías da Información da Consellería de
Sanidade; e Ana Ulloa, xefa de Explotación en
Autoridade Portuaria de Vigo.
Tamén falaron, no bloque dos operadores e
os fabricantes, Didier Clavero, responsábel de
Data Core Vodafone; Tomás Alonso, director
de Enxeñería de Produto de Orange; Javier
Gutiérrez, director de Estratexia e Desenvolvemento de Rede e Infraestruturas de TI de
Telefónica; e Norberto Ojinaga, director de
Rede de R.
Máis tarde, achegando o punto de vista dos
fabricantes, foi a quenda de Iván Rejón. responsábel de mercadotecnia e relacións coa

10 coleccións procedentes
de fondos xestionados pola
Xunta (como os da Biblioteca Dixital de Galicia e os
do Arquivo Patrimonial) e
doutras entidades como as
nosas tres universidades, a
Real Academia Galega e o
Instituto de Estudos Padre
Sarmiento.
Outra das iniciativas que
se vén de completar no
marco da Memoria Dixital
de Galicia é a dixitalización
de preto de 370.000 imaxes
e documentos imaxes e
documentos procedentes
do Catastro do Marqués de
Ensenada, do Arquivo da
Casa de Comercio e Banca
Bengoechea e do xornal
El Pueblo Gallego. Estes
fondos estarán para a súa
consulta a través do portal
Galiciana.
Asemade, está en marcha
o proxecto transfronteirizo
Geoarpad (liderado pola
Xunta en colaboración
con outros 12 socios de
ambas beiras da fronteira,
co obxectivo de dixitalizar
e xeolocalizar o patrimonio
material e inmaterial de Galicia e do norte de Portugal)
e maila renovación do portal de toponimia de Galicia,
que se complementará cunha aplicación para que os
cidadáns poidan colaborar
na recolección dos nosos
nomes de lugar (unha base
de datos que xa anda a
rentes do medio millón de
microtopónimos). 

industria e cos gobernos de Ericsson; Álvaro
Sánchez, responsábel de Telefónica Account
at Nokia; José Capote, xefe de vendas de solucións integradas de Huawei; e José Nicolás
Domínguez-Staedke, xefe de desenvolvemento de negocio e estratexia en Colmena.
Xa pola tarde, no cuarto e último bloque,
participaron Francisco Sánchez Pons, director de ITS e Electrónica en CTAG; Yudani Riobó, responsábel de Innovación en Quobis;
Luis Pérez Freire, director xeral de Gradiant e
Céctor Estévez, director xeral de Centum Research & Technology.
A celebración deste foro enmárcase nas
iniciativas promovidas pola Axenda Dixital de
Galicia 2020, que ten como obxectivo prioritario contribuír a transformación dixital da
Comunidade. 
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Cara a enxeñería
do coñecemento
O COETG-AETG reivindica na súa Noite
a importancia crucial da Enxeñería de
Telecomunicación

F

inalmente celebrouse o pasado 1 de xuño unha das
grandes citas tecnolóxicas
do noso calendario a Noite
das Telecomunicacións e da
Socidade da Información
2018, promovida polo Colexio Oficial e a Asociación de Enxeñeiros
de Telecomunicación de Galicia (COETGAETG). A cita, desenvolvida en Vigo (Hotel
Pazo Los Escudos), xuntou uns 300 asistentes (enxeñeiros de Telecomunicación,
representantes do noso tecido TIC e das
nosas administracións, investigadores,
etc) e serviu para salientar e visualizar o
noso talento innovador a través dos Premios Galicia das Telecomunicacións e da
Sociedade da Información 2018 e máis os
principais retos tecnolóxicos da nosa terra
nos vindeiros meses e anos. O acto contou
coa presenza do alcalde da cidade, Abel
Caballero, da Directora da Área de Sociedade Dixital da Amtega, Rosa Méndez,
e do delegado da Xunta en Vigo, Ignacio
López-Chaves. A inauguración correu a
cargo de Julio Sánchez Agrelo, decano/
presidente do COETG/AETG quen salientou que “a comunidade de telecos galegos
é unha das máis relevantes de España”.
Para ilustrar a importancia do colectivo
de enxeñeiras e enxeñeiros de Telecomunicación, o presidente do colexio lembrou
que a primeira Escola de Informática de
España “xurdiu como unha spin-off da Escola Técnica Superior de Enxeñeiros de Telecomunicación de Madrid”. Segundo fixo
saber “pódese interpretar este feito como
que os telecos somos os pais da informática no noso país e iso lexitímanos aínda
máis para reivindicar o noso papel no eido
dixital”. Ao fío disto, Sánchez Agrelo salientou o rol fundamental que está chamado
a representar o colectivo que representa
o COETG-AETG na transformación dixital
das nosas empresas, das nosas institucións e, tamén, da sociedade por enteiro.
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“Precisamente contribuír a este posicionamento constitúe un dos obxectivos do
noso mandato”, dixo Sánchez Agrelo, que
vén de cumprir un ano á fronte do colexio
e da asociación. “Neste tempo, traballamos especialmente na dirección de tentar
que se asocie o noso colectivo a ámbitos
de actividade propios do mundo dixital
como poden ser o da ciberseguridade, o
das redes neuronais, o da intelixencia artificial, o da aprendizaxe das máquinas ou
o do Big Data”.
Precisamente a información a gran escala e os desafíos e oportunidades que
pon en xogo centraron tematicamente
boa parte do programa da Noite. A gala,
que foi presentada polo actor Federico Pérez, desenvolveuse baixo o seguinte epígrafe: Big Data: os telec@s cara á enxeñería
do coñecemento.
A respecto do fenómeno dos datos masivos, o decano salientou que “do mesmo
xeito que Internet mudou radicalmente o
planeta ao engadir a compoñente de comunicación aos ordenadores, o Big Data
revolucionará diversos aspectos fundamentais da nosa vida cotiá, cunha dimensión cuantitativa nunca antes vista e que
pode ser especialmente útil en ámbitos
tan diferentes como o científico, o empresarial ou o social”.

Julio Sánchez Agrelo, decano/
presidente COETG/AETG

“Traballamos especialmente na dirección de
tentar que se asocie o noso colectivo a ámbitos de
actividade propios do mundo dixital como poden
ser o da ciberseguridade, o das redes neuronais,
o da intelixencia artificial, o da aprendizaxe das
máquinas ou o do Big Data”
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Patrocinadores acompañados por
Julio Sánchez Agrelo

Momento do cóctel

Xunto ao devandito, puxo en valor o papel de Vigo como sede da Escola de Enxeñeiros de Telecomunicación de Galicia, un
centro que neste 2018 cumpre 33 anos.
“Son xa 24 as xeracións de enxeñeiros de
Telecomunicación e oito as de grado que
se formaron nas súas aulas”, manifestou o
decano, engadindo que por este e outros
motivos, “consideramos una honra que
nesta edición a nosa gran Noite se celebrase nesta cidade”.

Premios Galicia das Telecomunicacións e da Sociedade
da Información 2018

No decurso do evento, levouse a cabo
a entrega dos Premios Galicia das Telecomunicacións 2018, promovidos polo
COETG-AETG co apoio de numerosas empresas do sector.
O Premio Enxeñeiro do Ano recaeu
en Joaquín Lameiro pola “súa exemplar
traxectoria profesional e o seu fondo compromiso co desenvolvemento do sector
das telecomunicacións no noso país”.
Enxeñeiro Superior de Telecomunicación
pola ETSIT de Madrid, durante 38 anos
desenvolveu a súa carreira profesional na
industria das TIC e dos servizos de consultoría tecnolóxica.

Abel Caballero, alcalde de Vigo
Número 179
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Joaquín Lameiro, Enxeñeiro do Ano,
recolle o premio de mans do decano/
presidente do COETG/AETG


Fernando Martín recollendo o Premio
ao Mellor proxecto TIC con beneficios
sociais
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José Manuel Valiño, Premio Acuntia,
recolle o premio de mans do consejero
delegado de Acuntia


David Vázquez galardoado co
Premio Gradiant á Mellor Tese de
doutoramento


Luciano Vidán, Socio de Honra, recolle
o premio de mans da vicedecana/
vicepresidenta do COETG/AETG

O Premio Socio de Honra distinguiu a
figura de Luciano Vidán, presidente do Colexio Oficial de Médicos da Coruña, polo
“pulo outorgado á entidade que dirixe en
relación ao desenvolvemento de novas
tecnoloxías que permiten mellorar e optimizar o traballo no eido sanitario”.
O Mellor Proxecto TIC con Beneficios
Sociais, outorgado en colaboración coa
AMTEGA, recaeu este ano no proxecto
Litter Drone, seguimento e control do lixo
mariño empregando drons e análises de
imaxe dirixido por Fernando Martín, profesor na Escola de Enxeñaría de Telecomunicación da Universidade de Vigo. Os
membros do xurado valoraron “a calidade
e o grado de innovación tecnolóxica deste
proxecto mediante o emprego de sistemas
abertos e a participación efectiva de axentes implicados no eido da sustentabilidade
ambiental”.
O Premio Gradiant á Mellor Tese de Doutoramento Aplicada ao Sector TIC foi para
David Vázquez polo seu traballo Detection
of image resampling and video encoding
footprints for forensic applications. Valorouse como razón determinante para outorgar
esta distinción “o reto tecnolóxico de alto
nivel ao que dá resposta o traballo, que
contribúe á análise forense de probas mediante o incremento da confianza nos contidos dixitais, as transferencias tecnolóxicas á empresas e a solicitude de patentes”.
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Ignacio López Chaves durante o
seu discurso



Entidades
patrocinadoras

O Premio Acuntia á empresa galega que
aposta polo desenvolvemento de infraestruturas intelixentes de telecomunicacións
distinguiu o labor de Abanca. O xurado recoñeceu “a utilización das TIC no proceso
de transformación dixital da entidade financeira de cara a lograr unha banca máis
áxil, próxima, transparente e innovadora”.

Un esforzo colectivo

Pola súa banda, o delegado da Xunta
en Vigo sinalou na súa intervención que
“o rápido avance da dixitalización está a
xerar unha demanda de novos perfís profesionais tanto no ámbito tecnolóxico como
fóra del. Tendencias como o propio Big
Data, a Intelixencia Artificial ou a Internet
das Cousas requiren dunha especialización
difícil de atopar”, sinalou. 

A Noite 2018 foi unha realidade
grazas ao apoio e compromiso
dunha serie de empresas e
organizacións tales como Amtega,
Acuntia, Cellnex Telecom, CGES,
Coremain, Emetel, Ericsson, Everis,
Extreme Networks, Puntogal,
Gradiant, Igape, Indra, Insyte
Instalaciones, IPM, Itelsis, Optare
Solutions, Orange, Palo Alto
Networks, Grupo PSN, R, RETEGAL,
Satec, Semi, Smartel, Escola de
Enxeñería de Telecomunicación
de Vigo, Telefónica, Televés, Tesec,
Ufinet e Zener

No seu discurso, o Enxeñeiro do Ano
quixo pór en valor labor como colectivo dos enxeñeiros de Telecomunicación.
“Un esforzo que, na nosa profesión antes
e agora, non foi nin é patrimonio dun só,
nin duns poucos”, asegurou Lameiro. “É o
esforzo dun colectivo que traballou arreo
nuns anos cruciais marcados por unha
confluencia histórica e ao que correspondeu levar á sociedade a mensaxe e o convencemento de que con esa revolución
tecnolóxica as cousas xa non serían, nin
se farían, nunca máis da mesma maneira”,
afirmou.
“Traballando desde a iniciativa privada,
tamén creando empresas, ou no exercicio
libre da profesión, ou traballando desde as
administracións, ou nas operadoras que
implantaron as infraestruturas que fixeron
todo isto posible, e tamén, como no meu
caso, traballando para organizacións moi
focalizadas na informática e, en última instancia, multinacionais, o que estabamos a
facer todos nós, cada un desde as posibilidades da súa actividade profesional, era,
nun sentido moi concreto e definido, facer
país, aquí, en Galicia”, finalizou.

Premiados
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Segundo informa a entidade que
preside Julio Sánchez Agrelo, grazas a este
servizo, o persoal técnico dos concellos
galegos ten ó seu dispor un asesoramento
directo por parte dos profesionais da
AETG a traveso da denominada Oficina
Concellos AETG, que mediante atención
telefónica en horario de luns a venres
de 9 a 14 horas no número 981913576
ou por correo electrónico no enderezo
oficinaconcellos@aetg.gal, ofrece esta
iniciativa sen custe para as entidades.

Telecos en axuda
dos nosos concellos

O convenio asinado entre a AETG e AMTEGA
contempla asesoramento normativo e
técnico sobre despregue de infraestruturas de
telecomunicacións

A

Asociación de Enxeñeiros de Telecomunicación de Galicia (AETG)
vén de dar a coñecer
que impartirá xornadas
de formación ao persoal
das aulas CeMIT sobre
os servizos públicos de telecomunicacións.
Son algunhas das actuacións contempladas no convenio de colaboración asinado
este ano entre a Asociación de Enxeñeiros
de Telecomunicación de Galicia e a AMTEGA.
O servizo de asesoramento ofrecido
pola Asociación de Enxeñeiros de Telecomunicación de Galicia (AETG) aos nosos
concellos sobre normativa e solucións técnicas para o despregue de infraestruturas
de telecomunicación, iniciado hai algúns
anos, pon a disposición das entidades locais un equipo integrado por enxeñeiros
de telecomunicación que ofrece, en palabras da devandita asociación, “soporte
centralizado para resolver dúbidas sobre
solucións técnicas e aplicación da normativa vixente na tramitación, instalación dos
equipamentos e infraestruturas de telecomunicación no territorio municipal, sobre
o que a administración local ten importantes competencias no seu ordenamento”.

22 |

Esta actuación concrétase na posta en
marcha dunha canle de comunicación directa cos concellos para dar soporte ás súas
necesidades no referente aos ámbitos normativo e técnico que afecten ao despregue
de redes públicas de comunicacións electrónicas.

Xornadas de formación e
difusión

Por outra banda, levaranse a cabo
xornadas de formación aos axentes das
aulas CEMIT existentes nos concellos. O
obxectivo desta actuación é “achegar coñecemento e recursos aos axentes das
aulas coa finalidade de capacitalos para
que estes poidan ofrecer formación ou
información á cidadanía en xeral relativa
a distintos aspectos dos servizos públicos
de telecomunicación: fixo, móbil, acceso a
Internet, etc”. Abordaranse temas de interese xeral que permitan á cidadanía, entre
outras cousas, tomar unha decisión crítica
na elección e contratación deste tipo de
servizos ou coñecer o xeito de tramitar
unha reclamación: tipos e características
dos diferentes servizos, obrigas e dereitos
dos usuarios, etc.
Asemade, como dixemos nas páxinas
anteriores, o pasado 27 de xuño celebrouse na Cidade da Cultura de Galicia a xornada Oportunidades e retos das redes 5G,
organizada en colaboración coa AMTEGA.
Foi o primeiro foro de debate celebrado
en Galicia sobre o marco no que se desenvolverán as redes 5G, o impacto que
terán na sociedade galega, os retos para
a súa implantación e o potencial do hipersector TIC galego para situarse neste contexto tecnolóxico emerxente. No
encontro tratouse de ofrecer diferentes
puntos de vista, inquietudes e expectativas dos principais axentes implicados:
operadores, fabricantes, clientes, administracións públicas e entidades que
están a traballar xa en iniciativas de 5G.

Medicións e controis sobre
o terreo

No marco das actuacións recollidas
no devandito convenio, a Asociación
de Enxeñeiros de Telecomunicación de
Galicia levará a cabo tamén un estudo
sobre a calidade das redes de banda larga naquelas zonas da Comunidade que,
polas súas características específicas,
requiran de medidas de control concretas. 
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Galicia, potencia en
software e tecnoloxías libres
AGASOL lembra o importante papel dun sector
que xa factura máis de 20 millóns de euros
Actividade en máis de 20 países

C

on bastante frecuencia
dise que Galicia non é
unha economía na vangarda tecnolóxica, en
comparación con outras zonas de España,
de Europa ou do mundo. Porén, esta afirmación non é certa se
se bota unha ollada ao sector das tecnoloxías libres e, mais concretamente, ao do
software libre, no que Galicia rompe os
esquemas.
É posible que non sexa un sector con
tanto glamour como o téxtil pero, pouco
a pouco, a sociedade e o tecido produtivo
van coñecendo máis en detalle o sector do
software libre e as súas posibilidades.
Para facernos unha idea, en España, a
industria da programación move máis de
35.000 millóns de euros, segundo BSA | The
Software Alliance. Desta cantidade, as tecnoloxías libres representan máis de 1.000
millóns segundo diversas estimacións. Por
tanto, é un ámbito económico en auxe, sobre todo pola liberdade que dá a cada país
para innovar e non depender de terceiros.
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Galicia representa máis do 10%
do Estado
Máis de 200 empresas están representadas, no ámbito estatal, pola Federación
Nacional de Empresas de Software Libre
(ASOLIF). Dela tamén forma parte AGASOL,
entidade que vela polos intereses das compañías galegas.
Pero que papel ten Galicia no conxunto
estatal? Precisamente é unhas das autonomías máis dinámicas no impulso das tecnoloxías abertas e foi a sede do último LibreCon, o maior evento realizado neste ámbito
no sur de Europa. AGASOL representa a 23
empresas, máis do 10% do total español, é
dicir, superior ao peso da economía galega
no Estado.
Estas empresas teñen un negocio moi
diversificado, que abrangue máis de 40 actividades distintas, desde a creación de diversos tipos de software de xestión ata a optimización de palabras chave en buscadores,
pasando pola análise de bases de datos ou
os sistemas de virtualización, entre outros
moitos.

Incluso algunhas compañías galegas teñen traballado para grandes corporacións
estranxeiras en complexos proxectos de
millóns de euros. Na actualidade, é cada vez
máis frecuente a súa proxección internacional, xa que teñen actividade en máis de 20
países. Entre eles, destacan Estados Unidos,
Reino Unido, Sudáfrica, Xapón, Corea, gran
parte de Latinoamérica e o centro e norte
de Europa.
A internacionalización permite que estas
compañías, a maioría delas aínda PEME,
teñan unha maior solvencia e menor exposición a mercados concretos, o cal tamén
garante a súa capacidade para investir en
novos proxectos e seguir medrando.
Medio milleiro de traballadores de elevada cualificación fan posible un sector
que medra a bo ritmo cada ano e que só
en Galicia xa factura máis de 20 millóns de
euros. Pero hai aspectos que non se poden
cuantificar con cartos, pero que son igualmente relevantes. É o caso do grande labor
innovador que desenvolven estas empresas desde a nosa Comunidade Autónoma.
Unha tecnoloxía que exportan a outros
países, levando a marca Galicia por todo o
mundo e atraendo talento que supón unha
vantaxe competitiva respecto doutros mercados e competidores.

Un ecosistema que medra
Ademais das empresas, o sector está formado por un conxunto de entidades sen
ánimo de lucro que defenden o uso e consolidación do software (e hardware) libre.
Unha delas é a propia AGASOL, que a día
de hoxe é a única entidade empresarial que
representa ao sector na nosa Comunidade.
A Xunta de Galicia tamén impulsa Mancomún, que pretende ser o portal de referencia de todas as iniciativas que se desenvolven no sector en Galicia.
En canto ao resto de asociacións, poden
diferenciarse atendendo ao ámbito no que
se moven: hardware e software. Entre as
de hardware destacan Recuncho Maker,
Makers.Lugo e BricoLabs. En software,
Ghandalf, Trasno, XeoPesca, Comunidade
O Zulo, Galpon, MeLisa e GPUL. Recentemente tamén se creou Aberteo, asociación
que promove o uso da cultura e tecnoloxías
libres. 
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Coa mesma rapidez que muda o sector da tecnoloxía, Balidea conseguiu ampliar
o seu ámbito xeográfico e expandir a súa estratexia cara outros mercados. Hoxe
por hoxe está presente en países coma Dinamarca ou Suíza e vén de dar o salto ao
mercado americano. Nos seus quince anos de vida, Balidea ampliou o seu abano de
servizos, ofrecendo dende o tradicional desenvolvemento de software ata asumir
proxectos de ciberseguridade e integración de sistemas, cunha grande aposta pola
innovación. Sobre todo isto falamos co responsable da áreas de desenvolvemento
de negocio, José Ángel Abeal.

JOSÉ ÁNGEL ABEAL

DIRECTOR DE DESENVOLVEMENTO DE NEGOCIO EN BALIDEA

“Este ano agardamos facturar
un millón de euros en servizos
no mercado internacional,
cifra que buscamos duplicar
en dous anos”
- Cal é a liña de traballo que segue a área de Desenvolvemento de Negocio no conxunto estrutural de Balidea?
- Ata hai poucos anos, Balidea era unha empresa focalizada no sector público galego, e a nosa estratexia centrouse en poder ampliar o noso ámbito xeográfico natural, así como medrar no sector
privado. E podemos dicir que os resultados están sendo moi alentadores. Primeiro conseguimos
chegar a outras zonas do Estado, tendo proxectos na actualidade en todas as comunidades do
norte, dende Galicia a Cataluña, e dando o salto internacional a Dinamarca ou Suíza. O ano pasado, ampliamos ese ámbito e a día de hoxe temos proxectos tamén en Madrid ou Valencia. Pero
o máis salientable, creo que foi o crecemento internacional, especialmente en Dinamarca, ao
mesmo tempo que entramos por primeira vez cun proxecto no mercado USA. Complementando
esta estratexia expansiva, temos feito unha forte aposta polo noso departamento de Innovación
Tecnolóxica. Estamos a desenvolver proxectos en campos como a cardioloxía, o envellecemento
activo ou a saúde pública. Isto estanos a permitir profundar tanto en coñecementos funcionais
coma tecnolóxicos nestes eidos de coñecementos. Ademais, esta aposta pola innovación complementa outros dos nosos eixos principais, que é o desenvolvemento de produtos tecnolóxicos
que complementen a nosa oferta como empresa.
- Entre outras funcións, o seu departamento é o encargado de ver as
oportunidades de mercado que poden xurdir. Que oportunidades se
están a presentar?
- Agora mesmo é doado responder co que xa case son tópicos: big data,
realidade virtual, realidade aumentada, ciberseguridade… pero eu diría que eses son os grandes focos, e liñas nas que posiblemente nuns
meses haxa moitos proxectos. Pero moitos deles atópanse aínda en fase
“power point”. Si é certo que se está a notar que a empresa privada está
saíndo definitivamente da crise e está empezando a investir en TI. Durante moito tempo tratouse de inculcar á pequena e mediana empresa que debían investir en tecnoloxía para potenciar os seus negocios
e facelos máis eficientes e competitivos. Creo que agora é cando este
discurso se está a trasladar de verdade ao día a días das empresas.
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Todos somos conscientes
da escaseza de profesionais do sector, polo que
manter o equilibrio entre
crecemento e calidade é o
maior dos nosos retos

- Como mudou a estratexia de negocio de Balidea nos seus quince anos de vida?
- Balidea naceu hai 15 anos dentro do sector sanitario. Ese aínda é, probablemente, o núcleo no que
destacamos a nivel de proxectos e especialización,
pero agora mesmo podemos dicir que Balidea
é unha empresa transversal a nivel dos servizos
que oferta: dende o tradicional desenvolvemento
de software, a proxectos de ciberseguridade, integración de sistemas, infraestrutura etc., e como
dicía antes, cunha grande aposta pola innovación.
Seguimos traballando moito, e moi ben, para administracións públicas locais, autonómicas e nacionais, pero agora mesmo podemos presentar un
espectro de clientes moi amplo: Nacións Unidas,
Comisión Europea, goberno danés ou portugués,
multinacionais de diversos sectores (telecomunicacións, sanidade, industriais…). É curioso que,
aínda que a nosa historia é bastante longa, Balidea
segue a ser bastante descoñecida no sector, tanto no seu volume, crecemento, como capacidades
tecnolóxicos. Cada ano incorpóranse entre 30 e 40
profesionais en prácticas ou becas, dos cales un
número moi importante se incorporan despois á
empresa, como unha clara aposta polo talento. A
nosa taxa de rotación é moi baixa e traballamos
continuamente por crear un clima interno que permita manter este obxectivo.
- ADESTRapp é un dos proxectos estrela particular. Como influíu o seu nacemento na apertura
cara outros mercados?
- A verdade é que ADESTRapp é un deses proxectos que acada unha proxección impactante cando
o analizas. Estase a usar na actualidade en países
como México, Arxentina, Francia, Dubai ou China,
e en equipos do nivel do Real Madrid, Atlético de
Madrid, ou Paris Saint-Germain. Foi como a demostración de que podiamos xogar en grandes ligas a
nivel de empresa.
ADESTRapp foi tan innovador no seu momento
que chegou a prohibirse en diversas ligas profesionais, entre elas a española.
Dende hai tempo, con calquera cliente, en calquera país, en todas as reunións de presentación
da empresa xorde a mesma pregunta “e que equipos teñen ese produto?”. Cremos que ADESTRapp
é un produto con moito potencial: estamos entrando no mercado de USA e comezando a comercializar a versión para outros deportes. Ademais,
ao tratarse dun sistema de análise de vídeo en
tempo real, tennos permitido empregar esta tecnoloxía noutros ámbitos. Un deles, por exemplo, é
o do tráfico, no que temos unha proposta xa para
desenvolver proxectos de grande envergadura en
Sudamérica.
- É doada a expansión dunha empresa galega no
mercado internacional?
- Para nós ten sido un camiño duro e difícil, con
moitos altibaixos. Os mercados que escollemos
non son os máis doados, pola distancia en cultura empresarial e idiomática que existe, e o proceso para entender e adaptarse a todos os factores
é lento: persoal axeitado, alianzas con empresas
locais, confianza dos clientes, etc. É un proceso
que require tempo, que leva aparellado un investimento económico importante, xa que os custes de

establecemento son elevados. A nós implicounos
un traballo inxente, cunha aposta tanto económica como persoal moi decidida por parte de todo
o equipo implicado, pero que finalmente acadou
moi bos resultados.
- Está entre os obxectivos de Balidea continuar
medrando no exterior?
- Despois de toda a parte dura que comentamos,
hai tamén unha parte incriblemente satisfactoria:
as marxes de beneficio que acadamos nos mercados internacionais son moi superiores aos que acadamos no mercado nacional, e ao mesmo tempo
os nosos profesionais obteñen un gran recoñecemento ao seu traballo. E no momento que o cliente percibe que a nosa calidade iguala ou supera á
que teñen doutros provedores, o noso camiño está
expedito, xa que somos moi competitivos. Estanos
permitindo ter un crecemento bastante rápido. Por
dar algún dato, este ano agardamos estar preto de
facturar 1 M€ no mercado internacional. Tendo en
conta que só facturamos servizos, non hardware
nin produto, é unha cifra moi importante xa. E a
nosa proxección a 2 anos é duplicar esa cifra de
negocio.
- Como responsable do departamento, que valoración fai dos resultados da súa área ata o de
agora?
- En 2014 tivemos un volume de negocio de 5,3
M€, sendo en 2017 próximo aos 9,5 M€. Medramos entre un 15 e un 20% anual neste período.
Ademais, conseguimos retos tan complexos como
abrir novas liñas de negocio e entrar en novos mercados. Dalgún xeito, estamos conseguindo medrar
ao mesmo tempo que desenvolvemos unha estratexia a medio e longo prazo que pretende que
este crecemento sexa unha realidade consolidada
no tempo. Conseguimos crear un equipo que, ao
mesmo tempo que destaca pola súa profesionalidade, consegue transmitir unha gran confianza no
seu traballo, tanto a nivel interno como de cliente.
Isto é algo realmente difícil de conseguir, e do que
nos sentimos especialmente orgullosos.
- Que retos se propón a curto/medio prazo?
- Como vimos falando, os mercados internacionais
son unha das nosas prioridades. Queremos potenciar os mercados nos que estamos e tentar entrar
en mercados afíns a estes, como pode ser Suecia.
Por suposto, unha vez que temos entrado no mercado USA gustaríanos medrar alí, pero é un mercado moi complexo e queremos afrontalo con moita
serenidade. Tamén queremos continuar medrando
no sector privado. Traballamos xa con varias multinacionais e empresas de diversos sectores, dende o ámbito sanitario, a industria do aluminio e o
PVC, a construción, a electrónica ou as telecomunicacións. En todo caso, todas estas estratexias de
crecemento deben estar aliñadas co mantemento
da calidade dos nosos servizos. Todos somos conscientes da escaseza de profesionais do sector, polo
que manter este equilibrio entre crecemento e calidade é, creo, o maior dos retos. Creo que temos
a sorte de contar cun impresionante equipo, tanto
a nivel humano como profesional, en todos os departamentos da empresa. Esa é sen dúbida a clave
dos éxitos que estamos a ter. 
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Centro tecnolóxico a
prol do emprego

Aquí tod@s facemos
tecnoloxía
A cuarta Galicia Maker Faire confirmará o
protagonismo de Santiago como cidade argalleira

O

s días pasados presentouse na Cidade
da Cultura a cuarta
edición de Galicia
Maker Faire (galicia.
makerfaire.com/gl/),
a gran feira galega do
coñecemento, das capacidades tecnolóxicas para compartir e da filosofía, apicada á
innovación do noso tempo, de “se queres,
podes facelo” (o movemento Maker). Na
cita participaron Marta Lois, concelleira
de Desenvolvemento Económico e Turismo; Berta Álvarez-Buylla, responsábel do
Centro de Emprendemento da Cidade da
Cultura, e Matilde Rodríguez Domínguez,
co-organizadora da Galicia Maker Faire.
Na feira, segundo fixeron saber, o evento
argalleiro celebrarase no Museo Centro
Gaiás da Cidade da Cultura do 23 ao 25 de
novembro.
As participantes na presentación tamén
coincidiron á hora de asegurar que a Maker
Faire é “a maior feira de inventores do mundo”, un escaparate “para a creatividade e o
enxeño, pensado para tódolos públicos e
disciplinas” e que aglutina creatividade en
ámbitos como a gastronomía, a robótica, a
mecánica, a ciencia, a arte urbana, a música, a electrónica ou a artesanía.
No acto de hoxe, no que se lembrou que
durante as edicións de 2015, 2016 e 2017
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acudiron máis de 30.000 asistentes e ao
redor de 500 argalleiros expuxeron os seus
proxectos, fíxose fincapé no especial significado desta cuarta entrega, que será a
confirmación definitiva do evento “como o
máis importante da Península” na súa materia, tanto en número de argalleiros como
de asistentes, e situándose entre as cinco
con máis visitantes de Europa, despois de
cidades como Roma e París.
Respecto do programa, a sexta feira
(venres) celebrarase unha xornada enfocada en exclusiva ao sector profesional
da industria 4.0 e movemento Maker, “favorecendo así que os expositores poidan
dirixir dun modo máis óptimo a súa oferta
de produtos e servizos, diversificándose en
función do diferente público obxectivo”.
Polo que atinxe á fin de semana, manterase para o público xeral, cunha programación para todos os públicos que contará con obradoiros, charlas, actuacións
ou campionatos, entre outras moitas mais
actividades programadas.
Para esta edición, a organización volve
apostar tamén pola “internacionalidade do
evento”, con relatoras/es e expositores de
referencia, entre os que cómpre salientar
(como primeiro confirmado) ao deseñador
francés Gael Langevin, de InMoov, unha
das empresas mais coñecidas de creación
de robots humanoides a nivel mundial.

O Concello de Santiago anunciou
unha importante iniciativa para
impulsar “o emprego de calidade”.
Trátase do Centro de Excelencia Tecnolóxica de Emprego e Crecemento,
un proxecto cun orzamento de
320.000 euros (dos que 256.000 procederían de fondos europeos FEDER
e o resto do Concello) e que ten
como obxectivo fornecer de maneira
continua “servizos que melloren as
condicións de empregabilidade das
persoas en situación de desemprego”, e fomentar “a creación de postos
de traballo estábeis e de calidade”.
Estes datos foron achegados pola
concelleira María Rozas, alcaldesa en
funcións.
Segundo fixo saber máis en
detalle, ao abeiro do centro quérese
crear unha incubadora de procesos
colaborativos e do Observatorio da
Innovación Social, así como impulsar
a execución de teses, traballos fin de
grao e traballos fin de máster ligados
ás áreas de traballo actuais que mostran meirande potencial de creación
de emprego, tanto en cantidade
como en calidade.
Rozas tamén engadiu que o labor
do CETEC estará vinculado á Mesa
polo Emprego de Santiago, e o
obxectivo do Concello é que permita
"intensificar a colaboración coas entidades vinculadas ao ámbito laboral,
tamén a Universidade de Santiago".

Durante o evento o público poderá votar
aos mellores proxectos seleccionados. As
categorías premiadas serán as de Maker,
Minimaker (proxectos realizados por nenas
e nenos menores de 12 anos), Maker Senior
(para creadoras e creadores maiores de 60
anos) e proxectos de divulgación (colexios,
institutos, asociacións, universidades, FPs,
etc).
Para quen non o saiba, o movemento
Maker desenvólvese arredor do “fágao vostede mesmo”, “do it yourself” en inglés, do
software libre e da innovación aberta. O termo Maker é unha palabra acuñada por Dale
Dougherty, fundador en 2005 da revista
Make, que lle dá nome ó que se levaba facendo dende anos antes nos hackerspaces
e fablabs: milleiros de artistas, enxeñeiros,
programadores, autodidactas e seareiros
dos programas libres de todo o mundo
compartindo ideas, experiencias e proxectos, creando unha nova cultura baseada na
colaboración e libre acceso á tecnoloxía. 
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Henrique Neira lévanos aos tempos da escritora
coruña e de como coñeceu as novas tecnoloxías nas
exposicións universais de París

Emilia Pardo Bazán,
pioneira do streaming

O

día 12 de novembro
de 1912 falecía no Carballiño o esposo da
escritora Emilia Pardo
Bazán, o avogado José
Fernando Quiroga Pérez de Deza, natural de
Banga (O Carballiño), onde nacera en 1848.
Malia que vivían separados tras publicar a
autora a colección de artigos La cuestión
palpitante en 1883, Emilia -que residía en
Madrid- gardaba loito por el, de xeito que
non asistía a actos sociais. Sendo afeccionada á ópera, fixo instalar un teléfono na súa
vivenda madrileña para poder seguir desde
a súa casa a través do aparello as representacións de ópera do Teatro Real madrileño,
aínda que como ela mesma recoñecía non
lle agradaba a calidade do son.
Cóntanolo a propia condesa nun artigo
na páxina 2 da revista barcelonesa La Ilustración Artística do 17 de febreiro de 1913,
no que fala das críticas do público madrile-
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Detalle do retrato de Emilia Pardo Bazán

ño ó barítono italiano Titta Ruffo: "Lo curioso es que el público de las localidades altas
del Real está este año severo con Titta. No le
perdona nada; tiene de antemano la pauta
por la cual ha de cantar el soberano artista,
y le regatea el aplauso si no responde a lo
dispuesto por sus espectadores. Yo, que no
asisto al teatro, he podido, sin embargo, estudiar esta psicología del público, con sólo
aplicar al oído un receptor del teléfono. La
voz poderosa llega bastante desfigurada a
mis oídos, pero así y todo, hay momentos
sublimes en que el estremecimiento de lo
bello sobrecoge".
Na mesma publicación, na páxina 2 do número do 3 de marzo de 1913, fala de novo de
Titta Ruffo e refire o seu desexo de que este
barítono sexa gravado nun "disco de gramófono" antes de que se retire, aínda que ela
asegura que "yo encuentro a Titta Ruffo, este
año, aun al través de la ingrata transmisión
telefónica, más poderoso de voz y más vibrante de expresión que nunca".

Poderiamos dicir que este novo uso para
a tecnoloxía telefónica converte a escritora
nunha pioneira do streaming -a distribución xeralmente en directo de información
multimedia a través dunha rede tecnolóxica-, aínda que non consta que aproveitara
para gravar eses contidos por exemplo cun
fonógrafo ou gramófono para reproducilos
despois, como podemos facer hoxe en día
con distintos aparellos electrónicos.
A transmisión das óperas por teléfono
non era o primeiro contacto da escritora
coas tecnoloxías máis vangardistas da época que viviu: lembremos que naceu na Coruña o 16 de setembro de 1851 e faleceu en
Madrid o 12 de maio de 1921.
En 1889 visitou a Exposición Universal
de París exercendo como xornalista, e as
súas crónicas recolléronse ese mesmo ano
nun volume titulado Al pie de la torre Eiffel.
Aínda que non a atraían especialmente, visitou a Galería das Máquinas onde estas se
expoñían, sinalando nun dos seus textos:
"las máquinas andan, respiran, giran, funcionan; estos monstruos de hierro y acero
viven con una vida fantástica" (páxina 99).
Tamén aproveitou para visitar o Pavillón
das Artes Liberais, onde puido observar
"todo el material pedagógico y científico:
tipografía, librería, material escolar, elementos necesarios para la pintura y la fotografía, instrumentos y aparatos de cirugía y
medicina, chismes de los que se sirven los
ingenieros" (páxina 194).
Once anos máis tarde volveu á capital
francesa para asistir a unha nova edición
da Exposición Universal e nesta ocasión publicou as crónicas noutro volume titulado
Cuarenta días en la exposición, editado no
mesmo ano, 1900, onde observa (páxina
182) que algunhas atraccións "vulgarizan
inventos y descubrimientos y familiarizan
al público con las conquistas de la ciencia.
Los recreos basados en el fonógrafo, el cinematógrafo y los juegos de la luz eléctrica,
son entretenimientos de laboratorio, y se
aplican muy á menudo á la enseñanza de
nociones útiles".
Así, podemos salientar que Emilia Pardo
Bazán coñecía de preto as novidades tecnolóxicas do seu tempo e que foi pioneira en
darlles novos usos, como escoitar óperas a
través do teléfono. 
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de 6,4 polgadas cunha resolución de 2.340
x 1.080 píxeles, cámara dual traseira de 20 e
16 Mpíxeles, cámara frontal de 25 Mpíxeles,
batería de 3.730 mAh con carga rápida,
sistema operativo Android 8.1 coa capa
de personalización Color OS (que facilita
principalmente a personalización da súa
aparencia con temas).
Confíase en que chegue a España en
agosto a un prezo de 999 euros na súa
edición estándar. 

O

Vivo Nex demostrou que era posible
facer un smartphone cunha parte
frontal case todo pantalla sen ter que
realizar sacrificios como a polémica
pestana superior do iPhone X, pero dado
que este teléfono está dirixido ao mercado
chinés, quedaba por ver cal sería o primeiro
teléfono en traer unha aparencia semellante
a Europa, e finalmente será un dispositivo
de Oppo, compañía chinesa da mesma
matriz que Vivo, e que este verán vai chegar
oficialmente a España seguindo os pasos de
Xiaomi.
O novo Oppo Find X, smartphone cunha
pantalla que ocupa o 93,8% do seu frontal
(superando o 91,24% do xa impresionante
Vivo Nex) ben podería compararse cun
Samsung Galaxy S9 en deseño, pero cun
detalle moi rechamante: ten unha parte
superior retráctil que fai visibles as súas
cámaras traseira e frontal. Deste xeito, cando
non tiremos fotografías ou gravemos vídeo
teremos un dispositivo máis compacto, o
que agradécese especialmente mentres se
garda no peto.
O Oppo Find X chega cun procesador
Qualcomm Snapdragon 845, 8 GB de RAM,
até 256 GB de almacenamento, pantalla

H

uawei presentou en París os novos
smartphones de Huawei, que
prometen cO BlackBerry KEYone,
teléfono insignia de TCL Communication baixo a marca BlackBerry e que tivo
unha resposta comercial bastante decepcionante, por fin ten sucesor, o BlackBerry
KEY2, teléfono con teclado físico baseado
en Android 8.1 que integra numerosas
prestacións de seguridade, que deixa
ver a súa actualización especialmente na
incorporación dunha cámara traseira dual
e dunha tecla rápida (que facilita atallos
a aplicacións, contactos e funcións). O
teléfono comeza a distribuírse a un prezo
de 649 euros, aínda que o momento no
que chegará a España non se detallou.
A actualización do teclado do KEY2
é un elemento moi importante, xa que
incrementou a súa altura un 20%, facéndoo máis confortable e preciso, á vez que
tamén pasou dun acabado brillante a
un mate. O lector de pegadas dixitais no
teclado tamén mudou as súa mecánicas,
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aínda que o feito de incluír unha tecla especial tras a que podemos premer outra
das teclas para disparar un dos 52 atallos
programables é un cambio que tamén
agradecerán moitos usuarios.
O BlackBerry KEY2 funciona cun procesador Qualcomm Snapdragon 660, 6 GB
de RAM, 64 GB de almacenamento (ampliable mediante tarxetas microSD de até
256 GB intercambiables en quente), pantalla IPS de 4,5 polgadas cunha resolución
de 1.620 x 1.080 píxeles, cámara traseira
dual con sensores de 12 Mpíxeles, cámara
frontal de 8 Mpíxeles, Wi-Fi AC, Bluetooth
5.0, NFC, radio FM, batería de 3.500 mAh
(que promete máis de 25 horas de autonomía cun uso variado) con carga rápida
por USB-C, o seu grosor é de 8,5 milímetros e o seu peso de 168 gramos.
Semella que estamos ante unha boa
actualización de hardware que como
principal eiva ten un prezo propio da
gama alta cando realmente estamos ante
un móbil de gama media. 
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T

ras unha longa espera os altofalantes Google Home e Google
Home Mini saíron á venda en España a prezos de 149 e 59 euros respectivamente. Lembremos que o Google Home Mini é
un produto compacto, pensado para a súa colocación en case
calquera recanto do fogar (de aí que véndase en 3 cores diferentes:
xiz, carbón e coral), para poder así acceder ás funcións do asistente
de Google en mans libres e poder tamén reproducir música cun
volume máis que aceptable; mentres que o Google Home é o primeiro altofalante conectado de Google, cun tamaño considerable,
xa que, aínda que en prestacións é igual que o seu irmán pequeno,
achega unha calidade sonora moi superior.
A interacción con este tipo de altofalantes é cada vez maior, de
xeito que tanto serve para achegar información meterorolóxica
como resultados de operacións matemáticas ou traducións en
distintas linguas, todo mediante ordes faladas. Tamén poden aproveitarse para gozar de contidos musicais de servizos como Google
Play Music, reproducir contidos dende aplicacións compatibles
con Chromecast e incluso achegar novas de medios como El País,
Cadena SER, COPE, esRadio...
Esta tecnoloxía tamén pode
aproveitarse para lanzar contido nun
Chromecast conectado a un televisor ou para controlar dispositivos
domóticos como as lámpadas Philips
Hue e, dado que a experiencia de
uso adáptase ao usuario (que incluso
pode consultar a súa axenda) o
sistema conta con voice match, que
permite configurar até 6 perfís diferentes nun único
Google
Home. 

O

fabricante chinés Xiaomi leva un
par de anos comercializando ordenadores portátiles claramente
inspirados nos de Apple, a prezos
bastante axustados, pero dende España
había poucos usuarios que se animasen
a importalos ante unha eiva moi importante: o seu teclado non estaba adaptado
ao español, pero finalmente anunciouse a
chegada do Mi Laptop Air con pantalla de
13,3 polgadas a España.
Este equipo é un portátil con carcasa metálica de cor gris escura, cunhas dimensións de
309,6 x 210,9 x 14,8 milímetros e 1,3 quilos de
peso. Conta cunha pantalla Full HD de 13,3 polgadas cun bisel de só 5,59 milímetros, procesador
Intel i5-8250U, gráfica nVIDIA GeForce MX150 con 2
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O

Garmin vivoactive 3 Music
é un reloxo deportivo
con GPS que deixa
moi claro co seu
nome súa principal novidade: permite levar no
pulso a nosa música favorita (até 500 cancións)
para poder reproducila
durante os adestramentos (en combinación cuns
auriculares Bluetooth).
Amais, este reloxo tamén
integra Garmin Pay, tecnoloxía que facilita a realización de
pagamentos contactless sen ter
que sacar a tarxeta bancaria da
carteira ou o smartphone do peto.
Este reloxo deportivo incrementa en 30 euros o prezo
fronte á versión sen música, de xeito que témolo dispoñible
a 329,99 euros en distintas cores de correa e caixa. Só pesa
39 gramos, é resisten á auga (até 5 atmosferas), a súa pantalla ten un diámetro de 30,4 milímetros e unha resolución
de 240 x 240 píxeles, a súa autonomía vai dende 7 días en
modo smartwatch até 5 horas en modo GPS con música e
tamén incorpora monitor de frecuencia cardíaca e termómetro. Integra numerosas aplicacións deportivas, aínda que
tamén conta con aplicacións Connect IQ para gozar de funcións máis propias dun smartwatch (para saber o tempo que
tardará en chegar o Uber que pedimos ou poder acender as
lámpadas dun fogar conectado).
Un produto moi interesante para os que queren saír
correr sen ter que cargar co smartphone para poder escoitar
música. 

GB de GDDR2, 8 GB de RAM DDR4, 256 GB de SSD PCIEe (cunha rañura adicional para poder ampliar a capacidade de almacenamento), saída HDMI, 2 portos USB 3.0, 1 porto USB-C,
toma de auriculares, auriculares AKG, panel táctil con
lector de pegadas dixitais integrado, batería cunha
autonomía de até 9,5 horas e, como non podía ser
doutro xeito, teclado retroiluminado con letra Ñ
(aínda que cunha distribución de teclas un tanto
diferente ao que estamos afeitos). Pero o mellor
deste equipo de grandes prestacións, que ao
comercializarse oficialmente en España goza
de 2 anos de garantía, é o seu prezo de 899
euros, estando xa dispoñible na tenda en liña
oficial de Xiaomi, así como a través de PC
Componentes. 
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A franquía de xogos de Bomberman (tamén coñecida como Dyna Blaster), nacida en 1983 e que
a partires de 1991 comezou a arrasar en salóns
recreativos, está de volta con Super Bomberman
R¸ xogo que veu a luz o ano pasado para Nintendo Switch, e que agora estrou versións para Xbox One,
PlayStation 4 e PC (Steam) a un prezo de 39,99 euros e
ofrecendo distintas modalidades de xogo.
Así, tanto podemos gozar do seu Modo Historia para un xogador ou acompañados por un amigo en local; tamén temos un
Modo Combate que permitirá xogar até 4/8 xogadores sen
conexión ou até 8 xogadores en liña; e incluso incorpora un
novo modo competitivo, Grand Prix, no que o traballo en
equipo será chave.
Este xogo de estratexia e labirintos presenta uns gráficos modernos e unha
perspectiva tridimensional para poder lucir mellor nas máquinas actuais, contando cada plataforma con personaxes adicionais diferentes, de xeito que en PC
estará Golden Vic Viper, en PlayStation 4 teremos a Rachet Bomber (inspirado na
saga de Ratchet & Clank) e en Xbox One teremos a Master Chief Bomber (inspirado nos xogos de Halo). 

Xbox One | PS4 | PC

O xogo Assassin’s Creed Origins supuxo
unha reformulación da franquía de
Ubisoft, e tras volver ao pasado e contar
unha inmensa aventura en Exipto, prepáranse xa para retomar esta nova narración o 5 de outubro con Assassin’s Creed
Odyssey, que chegarán con versións para
PlayStation 4, Xbox One e PC e destaca
por trasladar a acción á Antiga Grecia. Os
xogadores terán a opción de encargar
aos espartanos Alexios ou Kassandra,
quen forxarán o seu destino durante a
Guerra do Peloponeso.

O feito de poder elixir entre un personaxe
masculino ou feminino xa supón un grande
cambio que dá a entender que a historia
terá moitas ramificacións e unha grande
liberdade de elección, o que sen dúbida
contribuirá a tirar un maior proveito do
xogo permitindo xogalo varias veces sen
aburrimento. Aseguran que o personaxe
canon do xogo será Kassandra.

Nesta aventura non faltarán obxectos
poderosos como a Lanza de Leónidas, distintas figuras históricas e incluso criaturas
míticas, estando todos estes elementos
espallados nun inmenso mundo aberto,
do que preto da metade sería auga. Deste
xeito teremos montañas, bosques, cidades,
praias... así como espectaculares batallas
navais, achegando a variedade da que
tanto presumen as novas entregas desta
franquía. 

Hola
Aura
¿Qué tal?

Di hola al asistente virtual
que te permite hablar con Movistar.
#HolaAuraQuéTal

movistar.es/aura

