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Para celebrar o 17º aniversario de codigocero.com retomamos a nosa canle
de YouTube para iniciar unha serie de entrevistas a persoeiros do sector TIC
galego e que comezamos cunha conversa da xornalista Laura de la Torre
con Fernando Suárez, presidente do Colexio Profesional de Enxeñaría en
Informática de Galicia (CPEIG), quen comparte as súas inquedanzas e como
chegou ao mundo da Informática.
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S

e o verán implica unha certa relaxación en
materia de desenvolvemento e innovación tecnolóxica, o outono trae, ademais
de chuvias e baixadas das temperaturas,
un espertar xeneralizado no ámbito da
actividade innovadora. Semella que todas
e todos nos poñemos de acordo para ver
quen pode levar a cabo o proxecto máis creativo, aínda
que dun tempo a esta parte o que se impón é a colaboración e posta en marcha de comunidades onde cada quen
pon o seu gran de area para levar a bo porto iniciativas
que teñen o nexo común de mellorar a nosa vida. Disto
(de pechar fileiras arredor das múltiples facianas do
progreso) escoitamos falar nos moitos eventos que está
a celebrar o CPETIG (SilverBullet, Xornada de Informática Xudicial, dos que falamos nas páxinas interiores),
no XoveTIC (organizado polo CITIC, do que falamos na
páxina 7) ou nas actividades de divulgación a prol das
mozas tecnólogas e científicas que desenvolve estes
días AGASOL (as xornadas Girl STEM, das que falamos na
páxina 26). Por se isto fose pouco, a operadora R cóntanos nas páxinas centrais os seus plans de futuro, ao igual
que unha parte salientábel das nosas empresas TIC (as
páxinas de innovación galega, da 23 á 25). Asemade,
achegamos unha xanela ao que se coce na nosa terra en
materia de biotech, e tamén o resultado (unha completa
entrevista) do noso recente encontro co secretario xeral
de Política Lingüística, Valentín García, nas páxinas 18 e
19. 
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cando leas a revista, compártea....
.... cun amigo, un familiar, ou
dóaa á biblioteca do teu barrio.
Cantos máis sexamos, máis cambios
conseguiremos
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com/user/CodigoCero com/codigocero_com/ spip.php?page=bacakend web para recibir as
novas cada día
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| NOVAS | RESUMO DE ACTUALIDADE TIC |
A cita contou coa presenza
activa e o patrocinio destacado de Dinahosting, que
participou nela lembrando
que “para nós, apoiar WordPress é unha cuestión de
principios”.
A empresa compostelá
de aloxamento web e de
dominios recordou que
WordPress é “o CMS máis
popular a nivel mundial,
polo que a nosa responsabilidade é que sexa unha
ferramenta fiábel, segura
e coa meirande marxe
de usabilidade”. Ademais,
engade, “supón a porta
de entrada ao mundo web para centos de
persoas e empresas, que doutra forma non
poderían acceder”.
Os temas a tratar no evento (organizado
polos voluntarios da comunidade WordPress
Pontevedra) constituíron un mundo en si
mesmo. Un mundo dixital: metodoloxías para
captar e manter no tempo clientes, posicionamento web, WP-CLI, Gutenberg, analítica web,
monetización e un amplo etcétera.
Pola parte de Dinahosting interveu Iván
Expósito, de Atención ao Cliente, que falou
sobre ferramentas de atención aos usuarios e
de comunicación, con vistas a incrementar o
que se coñece como fidelización. 

A WordCamp Pontevedra e
Dinahosting danlle azos a WordPress



Os días pasados, o 22 e o 23 de
setembro, celebrouse no Campus de
Pontevedra (Facultade de Ciencias Sociais
e da Comunicación) un evento TIC sobre
ferramentas accesíbeis para facermos Rede.
Máis en detalle, sobre o sistema WordPress
e a súa manchea de posibilidades como
sistema gratuíto e libre de xestión de páxinas
web (con probabilidade o máis estendido do
mundo, presente na terceira parte dos sitios
en liña dispoñíbeis na Internet). O evento
en cuestión foi o WordCamp Pontevedra
2018, que xuntou 200 persoas para debater
arredor do dito sistema e intercambiar experiencias. Houbo, ademais, uns 20 relatorios.

Vitae axúdanos a afinar os nosos
desenvolvementos tecnolóxicos



A academia galega Vitae Consultores
quere achandarnos o terreo do desenvolvemento e faino cunha nova edición, a
quinta, do seu Curso de Fundamentos en Testing. O obxectivo: que academos a máxima
calidade nos nosos traballos.
O novo obradoiro celebrarase na Coruña
no Hotel Attica 21 os días 29 e 30 de outubro.
Incluirá novamente 16 horas de contidos
e servirá, nun plano máis detallado, para
capacitar aos asistentes no dominio de recursos que optimicen os seus
proxectos. Ou sexa, que os
familiarizará plenamente
coas cousas que axudan a
que un proxecto bo e aceptábel póidase converter en
excelente e referencial.
Segundo explican dende
Vitae, a finalidade desta
acción formativa é proporcionar os procedementos e
métodos de meirande relevancia actual para capacitar
aos asistentes na xestión,
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na planificación, no deseño e na
execución de probas de software
coa meirande eficacia. Desta maneira, os profesionais que participen no obradoiro terán
“a oportunidade de entender os conceptos
clave das probas de software, asegurar un
alicerce sólido para o medre profesional na
área e comprender as técnicas básicas de
validación de programas”, engade Vitae.
A persoa encargada de impartir todos estes
contidos será Aurelio Gandarillas Cordero,
enxeñeiro en Informática e enxeñeiro técnico
industrial en Electrónica. 

SOGAMA amplía
radio de acción
en redes sociais



SOGAMA, a Sociedade Galega
do Medio Ambiente,
incrementou este verán
que deixamos atrás
a súa presenza nas
redes sociais. Máis polo
miúdo, ampliou os seus
horizontes dixitais (xa
abertos previamente
coa súa experiencia en
Facebook e Twitter, nas
que conta con 6.700
seareiros) cunha presenza propia en LinkedIn.
Nesta comunidade
dixital SOGAMA quere
“iniciar unha aventura
nova coa que establecer
e afianzar contactos con
profesionais e empresas
do sector ambiental no
seu conxunto, pertencentes a ámbitos como
a sustentabilidade, a
economía circular, as
renovábeis, o solo ou a
auga.
A dirección de
SOGAMA fixo saber
que se ben a actividade
desenvolvida en Facebook e Twitter céntrase
en divulgar información
sobre xestión sustentábel de refugallos
urbanos “dende unha
dimensión educativa e
pedagóxica”, o labor xerado en LinkedIn (baixo
o lema Comprometidos
coa innovación ambiental en Galicia), ten
un perfil máis técnico,
buscando uns sectores profesionais máis
especializados cos que
“intercambiar coñecementos e experiencias,
abrindo mesmo a porta
a accións conxuntas no
ámbito da investigación,
o desenvolvemento e
a innovación na nosa
comunidade”. 
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O CITIC puxo A Coruña no
epicentro do Big Data



A primeira semana de outubro
A Coruña foi unha palestra de
reflexión arredor das novas tendencias en analítica de datos. O motivo? A
celebración, por parte de investigadores
do CITIC, do evento Big Data Coruña,
que chegou á súa cuarta edición (onte e
hoxe) xuntando científicos e tecnólogos
de primeiro nivel para abordar de múltiples maneiras un dos grandes desafíos
do noso tempo: que facer coa información inxente que atesouramos grazas
ás novas tecnoloxías da información? E
o máis importante: que ferramentas accesíbeis e universais empregar para xerar
o máximo proveito (na nosa calidade de
vida, na defensa do medio ambiente, no
progreso da ciencia) deses datos a gran
escala que non cesamos de crear?

O Big Data
Coruña 2018
conta coa
colaboración do
CITIC, a Xunta
de Galicia, a
Rede Galega de
Tecnoloxías Cloud e Big Data para
HPC, e a Rede Española de Big Data e
Análise de datos escalable.
A organización do evento foi
liderada pola investigadora do CITIC,
presidenta da Asociación Española para a Intelixencia Artificial e
catedrática de Ciencias dá Computación e Intelixencia Artificial da UDC,
Amparo Alonso-Betanzos, e o tamén
investigador do CITIC, da área de Big
Data da University College London e
director da área de investigación de
Spartan Data, David Martínez.

O Big Data Coruña 2018 contou con
científicos e investigadores de referencia
internacional, como un top 30 dos mellores científicos en información a gran
escala por Innovation Enteprise, Paco
Nathan, e a programadora e científica
de datos do BBVA Innovation Lab, Gema
Parreño. O evento tamén serviu para a
presentación das novas firmas innovadoras Inversa, TestCloud e DataSpartan.
Ademais, contou coa participación de
científicos de institucións de primeiro
nivel como Santander UK Technology,
Apache Kylin, Recogn AI e Ávoris Reinventing Travel. 

Galicia Maker Faire mostrará os beneficios
da fórmula argalleira



Xa vai quedando menos para a
cuarta edición da Galicia Maker
Faire, a gran feira galega do coñecemento, das habilidades tecnolóxicas
para compartir e da metodoloxía, apicada á innovación e ao desenvolvemento,
de “se queres, podes facelo” (o que se
coñece como movemento Maker). A
cita, que se vai celebrar no Museo Centro Gaiás da Cidade da Cultura do 23 ao
25 de novembro, contará coa presenza
do mozo andorrano David Aguilar, un
referente mundial en materia de “autosuperación e creatividade”, xa que foi
quen de construír un brazo protésico
artellado con pezas Lego, grazas ao cal
conseguiu recuperar a mobilidade da
súa man.
David Aguilar foi nomeado embaixador do Grao de Bioenxeñería da Universidade Internacional de Cataluña (UIC) e

foille outorgada recentemente en París
a medalla de prata da Liga Universal
do Ben Público polos seus servizos á
humanidade.
Tamén compartirá coñecemento cos
asistentes Gael Langevin, creador do
primeiro robot humanoide de código aberto, ou o venezolano José Luis
Cordeiro, enxeñeiro no Massachusetts
Institute of Technology (MIT) e profesor
da Singularity University, coñecido mundialmente polas súas ideas
transhumanistas nas que sostén, entre
outras cousas, “que os avances na ciencia e na tecnoloxía serán quen de deter
o envellecemento e mesmo a morte
nunha media de 30 anos vista”.
A Galicia Maker Faire, en palabras dos
organizadores “a maior feira de inventores do mundo”, ten o obxectivo de
achegar un escaparate “para a creativi-

dade 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. 

A ACTUALIDADE DO MOTOR
21 ANOS INFORMANDO

w w w.sprintmotor.com

Apostando
polo talento
en Galicia
O I Congreso XoveTIC
congrega no CITIC a máis
de 60 novos investigadores

O

Centro de Investigación TIC (CITIC) da
Universidade da Coruña acolleu os días
27 e 28 de setembro
a primeira edición do
Congreso
XoveTIC,
co obxectivo de potenciar o talento máis
novo, ofrecendo a oportunidade a novos
investigadores de presentar os seus traballos no ámbito das Tecnoloxías da Información e a Comunicación, e fomentar a cooperación entre universidades galegas e os
seus grupos e investigación. Así, máis de 60
investigadores predoutorais e posdoutorais
déronse cita durante as dúas xornadas, presentando as súas comunicacións orais.
Ademais disto, tiveron lugar dúas conferencias plenarias, a cargo do presidente da
Sociedade Científica Informática de España (SCIE) e catedrático da Universidade de
Oviedo, Antonio Baamonde, sobre o papel
estratéxico da investigación en informática
en España; e a investigadora do Computer
Vision Center e profesora da Universidade


O premiado Alejandro López Núñez con Analía
López Fidalgo, en representación do ITG


Alberto Alvarellos recollendo o premio
de mans de Javier García Tobío en
representación do CPEIG

de Barcelona, Petia Radeva, sobre visión
artificial e aprendizaxe máquina. Tamén se
impartiron dous obradoiros formativos de
ciberseguridade e tecnoloxías 5G.
A sesión de apertura da xornada do xoves foi a cargo do vicerreitor de Política
Científica, Investigación e Transferencia,
Salvador Naya, e o director do CITIC, Manuel F. González Penedo, mentres que o
reitor da UDC, Julio Abalde, clausurou o
evento o venres.
Ademais do CITIC, colaboran na organización do XoveTIC o CiTIUS da USC, atlanTTic da UVigo e a Consellería de Cultura,
Educación e Ordenación Universitaria. Pola
súa banda, o Clúster TIC Galicia, o Colexio
Profesional de Enxeñería en Informática de
Galicia, o Colexio Profesional de Enxeñería
Técnica en Informática de Galicia e o Instituto Tecnolóxico de Galicia participaron
no XoveTIC como patrocinadores e outorgaron premios de 300 euros ás catro mellores comunicacións. Os premiados foron
Alberto Alvarellos, Alejandro López Núñez,
Paula López Otero e Ana López Cheda. 


Entrega a Paula López Otero en representación
do Clúster TIC, Antonio del Corral


Ana López Cheda co director do CITIC, Manuel
González Penedo, en representación do CPETG

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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De tecnoloxías e
(sobre todo) de persoas
O congreso #SilverBullet18 lembrou
a importancia do factor humano nos
proxectos tecnolóxicos

C

o tempo, un tempo non
moi afastado, as novas
tecnoloxías poderán facer
múltiples operacións por
nós. Sobre todo, á hora de
avaliar e tratar grandes cantidades de datos e extraer
conclusións de valor (análise de Big Data).
Porén, o factor humano segue e seguirá sendo o factor decisivo. Necesita un proxecto TIC
do noso talento e do noso equipo? Que non
haxa dúbida ao respecto, e de metodoloxías
para que abrolle libre (o talento) falouse o pasado 27 de setembro na segunda edición do
Congreso de Dirección de Proxectos, #SilverBullet18, organizado polo CPETIG (o Colexio
Profesional de Enxeñaría Técnica en Informática de Galicia). A cita, celebrada no edificio
CINC da Cidade da Cultura, contou cun cento
de asistentes e con relatoras e relatores de primeiro nivel.
O foro, organizado en colaboración coa
axencia autonómica AMTEGA, xirou arredor
de novas tendencias en dirección de proxectos e xestión de persoas no ámbito das novas
tecnoloxías. Participaron representantes de
empresas e profesionais centrados na xestión
e na dirección de proxectos tecnolóxico-dixitais, expertos, investigadores e docentes implicados na formación de futuros profesionais
nesta área.
Un dos seus grandes obxectivos foi derrubar barreiras entre a oferta e a demanda
do sector da xestión de proxectos, achegando “un espazo de encontro para propiciar un
intercambio de información e opinión entre
as persoas asistentes”.

8|

A xuntanza artellouse en catro relatorios, presentados por algúns dos máis relevantes profesionais do panorama actual, e
unha mesa de debate.
Na inauguración da xornada, o presidente do CPETIG, Marcos Mata, falou do
valor de “poñer en dúbida as cousas tal e
como sempre as fixemos” e neste contexto, dixo agardar que o congreso sirva “para
que os relatores consigan precisamente
iso, facernos poñer en dúbida o que fixemos sempre”. Pola súa banda, o director de
Área de Infraestruturas e Telecomunicacións da AMTEGA, Adrián Lence, destacou
na súa intervención a potencia do sector
empresarial TIC en Galicia e o impulso dixital de Galicia por parte da Administración.
O congreso #SilverBullet18 achegou
unha ollada internacional a través da experiencia de Laurent Kummer, co-autor da
metodoloxía oficial de xestión de proxectos das institucións europeas, publicada
en 2016 como OpenPM², e autor do libro
de éxito The Lean Project Management. No
seu relatorio, describiu as vantaxes da PM2
Guide, nunha exposición de fondo contido
técnico na que pasou revista á súa ampla
experiencia neste eido.
O segundo relator, Rafa García, fundador de Valor 2.0 e experto en produtividade persoal e contornos colaborativos,
puxo de relevo a eficacia de ferramentas
como Evernote ao obxecto de gardar, ordenar e estruturar de maneira accesíbel
todo o conxunto de experiencias e ideas
acumuladas que, “debidamente organizadas son un tesouro”, explicou.

Santiago Cabaleiro, responsábel de Valor Persoas do Grupo Visual MS, desvelou no seu relatorio o “sistema de boas prácticas” que levou
a esta empresa viguesa da que é directivo a ser
nomeada Best Workplace 2017. Entre esa listaxe
de boas prácticas, enumerou como primeiro
factor “unha boa remuneración”, porque “o salario emocional non é suficiente”, argumentou.
A clave, engadiu, tamén se basea en “crear relacións de confianza no equipo”. Segundo fixo
saber, o sistema posto en práctica con éxito por
Visual MS inclúe tamén o fomento do desenvolvemento persoal e profesional ou a rotación
de postos de traballo cada cinco anos.
Foi no concepto de satisfacción no que incidiu tamén no seu relatorio Santiago Vázquez,
director do Instituto de Liderado do Tecnolóxico de Monterrei (México). Na súa opinión,
mentres o éxito no século XX medíase en termos de resultados económicos, no século XXI
mídese “en termos de satisfacción dos equipos”.
Segundo fixo saber, o traballo ten un gran impacto na calidade de vida de cada persoa, se
ben recoñeceu que pode resultar “transgresor
soster que o traballo é unha fonte de felicidade,
tendo en conta que levamos no ADN unha idea
diametralmente oposta e que etimoloxicamente a palabra negocio significa a negación do
ocio”. A clave, dixo, é “que cada persoa busque
retos acordes ás súas capacidades, para evitar
frustracións”.
#SilverBullet18 rematou cunha mesa redonda, moderada por Berta Candendo, responsábel de Content Factory en Netex Learning,
que xerou un vivo faladoiro co público sobre
as cuestións máis candentes expostas nos relatorios. 
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eAdministración,
antes e despois

Salientan en #IURISTICGAL18 o gran chimpo adiante
que experimenta a xustiza da man das TIC
A cuestión blockchain

N

on hai nada que indique
que vaia cesar o debate,
a reflexión e o intercambio de coñecemento
arredor dos moitos puntos onde conflúen TIC e
xustiza. Proba diso é a
gran repercusión que tivo a nova edición,
a oitava, de #IURISTICGAL18, a Xornada
de Informática Xudicial que organiza o Colexio Profesional de Enxeñaría Técnica en
Informática de Galicia coa colaboración da
AMTEGA, este ano co título Privacidade,
blockchain e ciberseguridade. A cita desenvolveuse este 10 de outubro no edificio
CINC da Cidade da Cultura, ante a presenza
de preto dun cento de asistentes.
Na sesión de apertura participaron Alfonso Rueda, vicepresidente da Xunta, Mar Pereira, directora da axencia AMTEGA, e Marcos Mata, o presidente do CPETIG. Segundo
fixo saber este último, “xa non podemos ficar á marxe da protección dixital e dos seus
retos principais, nin podemos interromper
o debate arredor do regulamento actual de
protección de datos”. Mata tamén aproveitou para reivindicar o importante papel que
despregan nestes ámbitos as e os profesio-

Número 182

nais que representa o colexio, as Enxeñarías
en Informática, e fixo unha nova proclama a
prol do pleno recoñecemento da profesión
respecto das restantes enxeñarías, un tema
no que, por desgraza, cómpre seguir traballando.
Na inauguración tamén interveu Mar
Pereira, que cualificou a xornada “como un
máis que necesario punto de debate sobre
o punto de encontro entre o xurídico e o
tecnolóxico”, onde se poñen de manifesto
unha serie de retos que a axencia AMTEGA comparte plenamente. Por exemplo, o
desafío da dixitalización da xustiza e o reto
dos ciberdelitos e o seu imparábel crecemento.
Na apertura tamén participou Alfonso
Rueda, que enxalzou a colaboración que
hai hoxe en día, “ao longo de todo ano”,
co CPETIG, principalmente á hora de facer
cousas tecnolóxicas e innovadoras que son
“de interese público e común”. Segundo
fixo saber, “a Administración de Xustiza será
unha das que máis fará notar estes cambios
tecnolóxicos tan relevantes”. E engadiu: “En
moi poucos ámbitos administrativos poderá percibirse dunha forma tan clara este antes e este despois do proceso dixitalizador”.

Logo da sesión de inauguración foi a
quenda de Santiago Márquez, un dos pioneiros na escena blockchain en España, quen
puxo de relevo as posibilidades da transformación dixital a través desta tecnoloxía de
cadeas de bloques, aplicábel a calquera sector: finanzas, seguros, loxística, enerxía, sanidade, etc. Segundo fixo saber, o blockchain
serve para eliminar intermediarios e, segundo o experto, representa vantaxes como “a
rapidez das transaccións e a redución de riscos nas operacións”, xa que fican a salvo de
fraudes e ciberataques.
Segundo Luis de Salvador Carrasco, subdirector xeral adxunto da Inspección de Datos da AEPD, “as grandes oportunidades que
abren as tecnoloxías deben ir acompañadas dunha sólida conciencia das ameazas e
fendas de seguridade que poden supoñer”,
poñendo de relevo na súa intervención a
necesidade de aplicar “estritos sistemas de
garantías”.
A volatilidade da evidencia dixital e as dificultades da investigación dos ciberdelitos
foron o eixo do relatorio de Silvia Barrera,
consultora en ciberseguridade, experta en
cibercrime e inspectora da UIT da Policía
Nacional, agora en excedencia. Roubo de
contrasinais, suplantación de identidade ou
hackeos de WhatsApp son algúns dos exemplos citados pola experta para ilustrar que
en 2016 se presentaron en España 60.154
denuncias de ciberdelitos, que representan
aproximadamente o 5% dos delitos cometidos en internet, dos que somentes se esclarece unha pequena parte.
Os relatorios completáronse coa intervención de Eloy Velasco, maxistrado da Audiencia Nacional, que explicou a necesidade
dunha resolución xudicial expresa para a “invasión do dereito ao entorno dixital de toda
persoa investigada”. O maxistrado engadiu
que cómpre “introducir sensatez na práctica
e autorización dos rexistros informáticos e
de dispositivos electrónicos que conteñan
información posíbelmente delitiva, non executándose maximalistamente, senón centrando a ocupación previamente a ser practicada, coa información de que se dispoña”.
A VIII Xornada de Informática Xudicial rematou cunha mesa redonda, moderada por
Víctor Salgado, director técnico de IURISTICGAL18. 
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Unha páxina para
a cidadanía
A Deputación de Lugo lanza nova web, máis
dinámica, accesíbel e simple de empregar

A

Deputación de Lugo presentou este mes de setembro
a súa nova web, accesíbel
en
www.deputacionlugo.
gal, unha ferramenta concibida para acadar unha máis
completa (e de máis longo
alcance) comunicación e interactividade entre
a Deputación e a cidadanía, e viceversa. A nova
páxina, que tamén é unha clara aposta pola imaxe (o factor visual como elemento que sintetiza
a información, resúmea e ponlle orde perante o
usuario), foi presentada no pazo provincial polo
deputado de Innovación, Pablo Rivera Capón,
quen salientou, entre outras cousas, o carácter
dinámico, moderno, accesíbel e sinxelo da novo
sitio.
Segundo engadiu, fíxose un esforzo importante por lograr unha páxina “doada de usar e
práctica, amais de útil”, pois “o usuario pode facer procuras directamente pensando nos temas
que lle interesan, sen necesidade de saber a que
Área de Goberno ten que dirixirse”. Polo tanto,
dixo, “está pensada por e para mellorar a experiencia de uso dos cidadáns”.
Rivera Capón engadiu que “tamén facilitamos
o contacto cos diferentes departamentos, a través dun formulario e un directorio telefónico,
para poder resolver calquera tipo de dúbida aos
usuarios; e facilitamos a xestión de trámites online coa Deputación, habilitando un acceso directo tanto á sede electrónica, como ao Rexistro
Electrónico”.

10 |

“Trátase dunha
páxina moito máis
visual, máis dinámica e moderna,
na que a imaxe
cobra máis importancia”

O deputado tamén subliñou o carácter compatíbel da páxina con respecto aos diferentes
trebellos de acceso a Internet: “Trátase dunha
web responsive, é dicir, adaptada aos dispositivos móbiles, e absolutamente todo o contido
está a disposición dos internautas nas dúas linguas oficiais: galego e castelán”. Asemade, puxo
o foco no feito que toda a páxina estea indexada, así como os Boletíns Oficiais, “o que permitirá
realizar procuras máis áxiles por contidos”.
O deputado de Innovación avanzou que amais
de todo o devandito, desde a web institucional
accederase a nova web de cultura (http://cultura.
deputacionlugo.gal) e á web de turismo (http://
turismo.deputacionlugo.gal). A primeira conta
con varias visitas virtuais a espazos de interese
como os museos provincias; mentres que a de
turismo permite descubrir múltiples recunchos
da provincia, facilitando a súa localización, a
través de mapas interactivos conectados con
Google Maps, explicou.

Novas seccións da web
A nova páxina da Deputación inclúe as seguintes seccións:
• Un encabezado no que a novidade máis destacada é a nova imaxe corporativa, cun logotipo oficial máis moderno e visualmente atractivo, xunto ao que aparece o menú principal.
• Unha sección na que se pon o foco nas ligazóns sobre aquelas cuestións ou apartados
que son visitados ou consultados con máis
frecuencia.
• Unha parte adicada ás novas da Deputación
na que a imaxe ten meirande protagonismo
que antes.
• Unha sección de banners coas ligazóns de interese, máis actuais, que se van anovando.
• Unha parte de axenda, na que figuran todos
os eventos relacionados coa Deputación (actos de axenda institucional, exposicións, concertos, etc.) que contan con cores distintivas
que os asocian aos diferentes temas (cultura,
turismo, benestar social, etc).
• Finalmente tamén se poden ver as últimas
publicacións das redes sociais da Deputación,
sen prexuízo de que no menú principal figuren as ligazóns ás mesmas.

A Fundación TIC
impulsará a memoria
mariñeira de Viveiro

O Deputado de Innovación subliñou
que “facilitamos o contacto cos dife-

rentes departamentos, a través dun
formulario e un directorio telefónico, para poder resolver calquera
tipo de dúbida aos cidadáns”
Web de turismo
A
web
de
turismo
(http://turismo.
deputacionlugo.gal) conta cos seguintes apartados:
Turismo (que segundo fixo saber a Deputación
mantén a estrutura xeral da web, “pero con contido
de seu”), Coñece (que aglutina toda a información
turística da provincia) e Desfruta (onde se ofrecen
plans para gozar da provincia: turismo de natureza,
gastronómico, de aventura, en familia, etc).

Web de cultura
A través da web de cultura (http://cultura.
deputacionlugo.gal) o usuario poderá ter
información completa tanto do Centro de Artesanía
e Deseño como da Rede Museística. E mesmo
poderá facer visitas virtuais en 360º e coñecer, por
exemplo, o interior do Pazo de Tor ou de calquera
dos obradoiros do CentrAD. Amais, segundo fixo
saber Rivera Capón, a nova web ten (entre outros)
as seguintes características: é máis visual e intuitiva
(púxose o foco no aspecto gráfico, procurando
“unha web máis moderna e visual”), máis orientada
ao usuario (traballouse na utilidade e na usabilidade,
artellando a información por áreas e por temas de
interese, “o que facilita a interacción e a consulta
da información”), máis dinámica e áxil (salientando
os elementos “máis habituais e relevantes” como
ligazóns destacadas, e redeseñando os accesos
directos en forma de banners), mellor adaptada
a diferentes dispositivos e formatos (poñendo
en xogo deseño responsive), máis interactiva
(fomentando a participación e a interacción e
poñendo en xogo elementos concretos como un
módulo de consulta e outro de enquisas, ao que
cómpre engadir a creación de mapas interactivos
xeorreferenciados e galerías multimedia). Por outra
banda, potenciáronse os vencellos e a interacción
coas redes sociais, “sendo unha parte destacada
da web”. Tamén se fixo fincapé na robustez e na
rapidez da páxina, incrementando a súa tolerancia
aos fallos. 
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Fundación TIC da Deputación de Lugo vén
de dar un novo paso a
prol da historia dos concellos
e das tecnoloxías que contribúan a preservala e a divulgala,
unha liña de traballo da que
teñen abrollado iniciativas tan
salientábeis como a plataforma
colectiva da Memoria Dixital
de Lugo, o banco de recordos
dixital aberto á participación
de todas e todos os lucenses.
O novo proxecto da Fundación
materializarase na preservación
da cultura pesqueira de Viveiro.
Para este concello, a entidade de formación e divulgación
tecnolóxico-audiovisual elaborará diversos audiovisuais, unha
serie de pezas que se integrarán en Vivemar, o proxecto
sociocultural da Administración
local para a promoción dos
valores do mar e dos ríos do
municipio, a través das testemuñas da veciñanza.
O presidente do Executivo
provincial, Darío Campos Conde, a alcaldesa de Viveiro, María
Loureiro García, e o concelleiro do Mar, Jesús Fernández
Fernández, acompañados por
Lucas Requejo de Vivemar, presentaron o 27 de setembro esta
colaboración, pola que a TIC
gravará a testemuña dos protagonistas en primeira persoa.
Campos Conde anunciou
que “esta colaboración arranca
coa entrevista a Paco Alonso,
armador e patrón de 94 anos
que é todo un referente no
porto de Celeiro”. O titular
da Deputación engadiu que
“ninguén mellor que este
viveirense para contarnos
como evolucionou Viveiro no
último século. A través da súa
experiencia vital e profesional
de case cen anos podemos
coñecer a transformación do
sector pesqueiro e da propia
sociedade viveirense. O audiovisual incluirá documentación
gráfica e recollerá termos en
desuso, como tipos de artes de
pesca, entre outros”.

Campos Conde engadiu que
“esta colaboración é unha proba
máis de que a TIC está ao servizo
dos lucenses e dos concellos.
Somos útiles á provincia e,
ademais, formamos aos futuros
profesionais lucenses do audiovisual, xa que varios bolseiros
da nosa Escola participarán na
elaboración dos documentais”.
Tamén dixo que con estes audiovisuais “contribuiremos a preservar e divulgar o noso patrimonio
inmaterial, neste caso, a cultura
mariñeira que forma parte do
ADN dos viveirenses”.
Pola súa banda, a alcaldesa
viveirense, María Loureiro, sinalou que con esta colaboración
perséguense varios obxectivos. Primeiro, a través dela o
documento pasará a formar
parte do arquivo audiovisual
da cidade. Segundo, sentaranse
os alicerces para impulsar o
ámbito educativo do Concello,
coa súa proxección nas escolas e
institutos da cidade. Por último,
terá “unha finalidade turística”, xa
que, sinalou, “a gravación servirá
para achegar aos visitantes experiencias que os aproximan ao
mar e a súa cultura”.

Paco Alonso
Paco Alonso, xunto ao seu
irmán Ramón, foi armador do
boniteiro Hermanos Alonso.
Segundo destacaron hoxe o
participantes na presentación,
Paco é “un dos protagonistas
directos do desenvolvemento
da pesca na Mariña, da irrupción
dos avances, o acceso aos novos
caladoiros e da evolución dos
barcos e da sociedade mesma”.
Ademais, engadiron, é “unha
estemuña privilexiada do que
a pesca supuxo e supón para
Viveiro, contribuíu coa súa
achega ao que hoxe é o porto
de Celeiro”. No documental da
TIC fará un repaso pola súa vida,
desde a súa nenez, cando pasaba a maior parte do tempo na
praia de Celeiro, e os seus inicios
na pesca, nun litoral tan difícil
como o Cantábrico. 
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Para mostrar o atractivo das profesións
STEM nas etapas escolares, Tecnólogo por un
día ofrecerá a rapaces e rapaces de entre 12
e 17 anos, a oportunidade de experimentar
“en primeira persoa a xornada laboral dun
profesional do sector”. A iniciativa Digitalia,
pola súa banda, incorporará actividades e
obradoiros TIC aos obradoiros de verán.

Segundo eixo: fomento de novos
perfís dixitais

DigiTalent 2020,

factoría de e-vocacións
A primeira entrega do Plan de Talento Dixital
inclúe 30 iniciativas de capacitación TIC

A

Xunta, a través da axencia AMTEGA, vén de pór
en marcha a primeira
edición dunha ampla e
participativa estratexia
integral para eliminar
as distancias entre as
capacidades tecnolóxicas de cada quen,
por unha banda, e as demandas de talento
innovador do noso tecido produtivo, pola
outro. Estamos a falar do Plan de Promoción do Talento Dixital de Galicia, DigiTalent
2020, que abrangue 30 iniciativas en tres
eixos de actuación: impulsar as vocacións
STEM, promover a adaptación aos novos
perfís dixitais e fortalecer a formación de
e-líderes para a transformación tecnolóxica.
En palabras da axencia AMTEGA, do que
se trata é de “reducir a fenda entre a dispoñibilidade de traballadores con competencias dixitais e a crecente demanda destes
perfís no mercado laboral”.
Segundo informou a entidade que dirixe Mar Pereira, nesta primeira edición do
programa ofértanse máis de 2.500 prazas
para a trintena de actividades previstas.
DigiTalent abrangue o ciclo vital de cada
persoa: a nenez (con medidas para espertar
as vocacións TIC desde idades temperás), a
xuventude (con actuacións para facilitar a
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especialización) e a madurez (ofrecendo capacitación especifica para perfís directivos).
Nesta primeira quincena de outubro o
portal de AMTEGA está a ofrecer información actualizada das actividades en marcha.
DigiTalent formúlase como “unha iniciativa aberta” con achegas da propia Administración autonómica e dos axentes do
ecosistema dixital, entre os que están as
12 empresas que en 2013 se adheriron ao
Pacto Dixital da Xunta para impulsar o crecemento tecnolóxico da Comunidade.

Primeiro eixo: impulso das vocacións STEM

Segundo explica a axencia acerca dos
motivos que orixinaron a posta en marcha do programa, aínda que a metade do
alumnado galego matriculado en bacharelato cursa a rama de ciencia e tecnoloxía,
a maioría non chega a matricularse nunha
carreira STEM (estudos científicos, tecnolóxicos, en Enxeñarías ou Matemáticas). Por
iso, engade AMTEGA, “o primeiro eixo do
Plan contempla até unha ducia de iniciativas para fomentar o atractivo vocacional
das profesións científico-tecnoloxías entre a
poboación máis nova, especialmente entre
as mozas con iniciativas específicas como
GirlStem mentoring”.

Calcúlase que Europa contará con
500.000 postos vacantes para profesionais
TIC no 2020 e que nos vindeiros anos o 90%
das profesións requirirán de novas competencias dixital. Para afrontar estes cambios
DigiTalent contempla até nove actuacións
diferentes para “ofrecer capacitación continua aos profesionais e adaptación aos novos perfís dixitais con accións formativas e
de asesoramento como o programa de bolsas Áncora para estudantes universitarios
de carreiras STEM e disciplinas afíns ás TIC”.
Nesta mesma liña contémplanse sesións
divulgativas de novos perfís dixitais ou o
Observatorio Tecnolóxico DXC.

Terceiro eixo: e-líderes para a
transformación dixital

Segundo lembra AMTEGA acerca das necesidades vindeiras da nosa contorna, Europa precisará até o 2020 arredor de 250.000
perfís profesionais directivos con capacidade de liderar a transformación dixital dunha
empresa. Por iso o Plan conta con ata nove
medidas para facilitar a estes perfís directivos formación e sensibilización e iniciativas
para impulsar o emprendemento e a xeración de ideas innovadoras.

Menos do 10% dos galegos se matriculan en carreiras STEM

A día de hoxe, a axencia autonómica
recorda que na nosa terra unicamente o
9,3% das persoas matriculadas no sistema
universitario cursa carreiras do ámbito do
ámbito STEM, “unhas cifras que contrastan
coa alta empregabilidade dos profesionais
do eido dixital”. Só na Comunidade o sector
tecnolóxico mantivo una taxa de emprego
estábel en arredor do 1,6%, “batendo o seu
récord de emprego en 2016 con máis de
16.000 traballadores”, engade AMTEGA, explicando que estes e outros feitos alentan
unha das principais razóns de DigiTalent:
“Promover que a cidadanía conte coas capacidades necesarias para desenvolverse
plenamente no ámbito dixital tanto na súa
vida persoal como profesional”. 
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Destino: PEME Dixital
AMTEGA achega un itinerario formativo para axudar á
dixitalización de PEME, microPEME e autónomos

A

Axencia
para
a
M o d e r n i z a c i ó n
Tecnolóxica de Galicia
(AMTEGA) vén de pór
en marcha o programa
Destino: PEME Dixital,
un itinerario formativo deseñado para que PEME, microPEME
e autónomos coñezan as ferramentas e
recursos para liderar a súa transformación
dixital e mellorar a súa proxección de futuro. O programa foi presentado o pasado 11
de outubro nos seus detalles pola directora da axencia, Mar Pereira, que sinalou que
a dixitalización é un reto que non se pode
aprazar e que de abranguer a todas e todos, “especialmente en Galicia”, onde máis
do 96% das empresas teñen menos de 10
traballadores dixo, engadindo que cumpría, por estes e outros motivos, a posta en
marcha dun conxunto de iniciativas que
puxeran ao alcance do tecido empresarial
galego tecnoloxías accesíbeis ligadas ao
seu negocio que lles faciliten este proceso
de transformación para ser máis competitivos. Disto é do que trata en boa medida
Destino: PEME Dixital.
Segundo engadiu Mar Pereira, “a transformación dixital é unha carreira de fondo, onde os tempos e os obstáculos non
son os mesmos para un autónomo, unha
microPEME ou unha PEME”. Estes tempos
e estes atrancos están no alicerce mesmo
de Destino: PEMEDixital, un programa que
abrangue iniciativas adaptadas ás realida-
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AceleraTIC: Constrúe o camiño
da transformación dixital
des de cada negocio, con tres tipos de actuacións, DixitalOn, AceleraTIC e eLeaders.

DixitalOn: Motivación para a
Transformación Dixital

Trátase dun programa de actividades
de capacitación en establecementos rurais
galegos, durante estadías de fin de semana, dirixidos a autónomos e microPEME
para explorar as motivacións de impulsar
a transformación dixital dos seus negocios.
Están programadas dúas estadías, no mes
de novembro, do 9 ao 11 de novembro na
Ribeira Sacra e do 23 ao 25 de novembro
nas Fragas do Eume.
O que se busca con este programa é “tirar
proveito do efecto tractor de experiencias
de lecer no rural galego”, sinalou Pereira,
que engadiu que en base ao devandito
planning, iranse desenvolvendo actividades
de sensibilización baseadas en dinámicas
de grupo innovadoras, como Lego Serious
Play e Visual Thinking, xunto con visitas as
instalacións de empresas que están a acometer procesos de dixitalización e coñecer
in situ os resultados.
O prazo de inscrición para a primeira estadía prevista é do 10 ao 23 de outubro a
través da web do CDTIC, https://cdtic.xunta.
gal/DixitalOn-RibeiraSacra, e do 10 de outubro ao 9 de novembro para a segunda das
estadías https://cdtic.xunta.gal/DixitalOnFragasDoEume. Tamén se poderán realizar
inscricións a través do correo electrónico
cdtic@xunta.gal .

AceleraTIC consiste nun programa de actividades de formación dirixido a responsábeis dos niveis operativos das PEME, cuxo
obxectivo é proporcionar as ferramentas
precisas para construír unha folla de ruta
que lles permita afrontar o desafío da transformación dixital, cun enfoque práctico e
baseado en casos de éxito. As inscricións
pódense realizar do 10 ao 21 de outubro na
web do CDTIC, https://cdtic.xunta.gal/aceleratic2018 ou do correo electrónico cdtic@
xunta.gal

eLeaders ToDixital: Lidera a
transformación dixital

Este programa formativo vai dirixido
principalmente a persoal executivo que posibilite un cambio de mindset das empresas cara un pensamento “dixital” aliñado as
necesidades estratéxicas. Esta transformación, segundo incide AMTEGA, deberá ser
impulsada por “líderes que comprendan os
cambios nos modelos de negocio e de xestión que requiren os procesos de transformación dixital”. Este programa está previsto
que se desenvolva no primeiro trimestre de
2019.

Xornada de presentación
Na xornada de presentación participou
o experto en innovación e transformación
dixital, Juan Luís Polo, profesor do Instituto
de Empresa Business School e socio fundador da axencia Good Rebels, Así mesmo,
catro empresas galegas que actualmente
xa están inmersas neste proceso de dixitalización, expuxeron as súas experiencias. 
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ALFREDO
RAMOS

Falamos de obxectivos e desafíos co director
xeral da operadora galega

A

lá polo ano 1998 saía a
competir coas grandes
operadoras telefónicas o
grupo R. O director xeral
desta operadora galega,
Alfredo Ramos, fala con
nós para percorrer os 20
anos de innovación e novas tecnoloxías da
firma e para facer un esbozo do que pode ser
esta compañía no futuro. Unha empresa na
que “a prioridade é Galicia” e que hoxe en día
ten “máis recursos e máis xente traballando
por un obxectivo común”.
- Xa van 20 anos desde o comezo de R. Que
supuxo para Galicia o nacemento desta
empresa?
- A competencia real en infraestruturas de
telecomunicacións. Viñamos dun monopolio
e o nacemento de R supuxo a competencia
real e efectiva en comunicación por fibra
óptica. Despois deses 20 anos de traballo a
arreo, R ten acompañado a transformación,
medre e desenvolvemento da Sociedade da
Información en Galicia.
- Cal foi a estratexia de R para facerse un
oco no ámbito da telecomunicación?
- Hai catro piares fundamentais. O primeiro é
a rede de fibra, como esa fortaleza en infraestruturas que permite esa competencia real. O
segundo é a aposta pola calidade do servizo
e a atención ó cliente que nos acompaña en
Galicia. O terceiro é inventar unha nova categoría de servizos. Non había ninguén que
ofrecese os servizos de xeito empaquetado
e nós lanzamos os combos en 1999. E por último o equipo de profesionais e os clientes,
que son o verdadeiro piar deste proxecto.

“En R temos un
futuro ilusionante e
cheo de novidades”
- Actualmente Euskaltel ten o 100% da operadora, a filosofía empresarial segue sendo
a mesma?
- É unha nova etapa formada por tres operadores referentes no seu lugar de orixe como é
R en Galicia, Telecable en Asturias e Euskaltel
no País Vasco, e é precisamente esa a fortaleza
do grupo: a referencia local e sumar volume
para formar novos servizos. Estamos transformándonos nun operador que sexa quen de
acompañar a transformación dixital dos nosos clientes e empresas. E aí todo o que son
servizos de datacenter, tanto nube privada
como híbrida, como os esquemas de innovación aberta que estamos a impulsar, startups
R ou un acelerador de contidos dixitais que
estamos a piques de lanzar fai que teñamos
un futuro ilusionante e cheo de novidades.

- Supoño que o apoio de grandes empresas
galegas e institucións públicas tamén foi
importante…
- É certo que hai un grupo de socios fundadores que sen eles este proxecto non tería botado a andar, pero os verdadeiros protagonistas son os clientes. Particulares e empresas,
ao redor de 250.000, que nos acompañan e
son os que realmente que fan realidade esta
empresa.

- A prioridade de R sempre foi Galicia, pero
hai intención de investir noutros mercados?
- A prioridade é Galicia. Ata 2020 temos
proxectos de fibra ata o fogar (FTTH) en Galicia pero tamén a realidade é que hoxe estamos a dar servizos para empresas en todo
o territorio nacional. Temos clientes como
Applus, por exemplo, ou o Grupo Zena con
marcas como Domino´s Pizza que confían en
nos para as comunicación, ou clientes bancarios con sede en Irlanda. En canto a oportunidades de expansión, barállanse distintas
opcións.

- A axencia AMTEGA xoga un gran papel no
eido das telecomunicacións. Como valoran
vostedes a súa actuación?
- AMTEGA é un axente transformador fundamental en Galicia tanto como catalizador da
transformación dixital da sociedade, como
da Administración Pública, como facilitador
de programas público-privados de banda
larga a sitios onde a priori non tería senso
económico o seu desenvolvemento.

- Cómo evolucionaron os hábitos de consumo de lecer entre os seus clientes dende
que R saíu o mercado?
- Viñamos do alicerce da televisión de pagamento en España ata hoxe, un tempo no que
os contidos audivisuais consúmense onde,
cando e como o cliente quere. Se quere comodamente deitado no sofá, no móbil ou na
tableta. Como se o desexa en directo ou baixo
demanda. É unha nova forma de consumo.
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- O móbil e as tabletas tomarán o relevo das televisión no consumo de series e
cine?
- Máis que o relevo, o uso da tele segue a ser
importante xa que está a medrar o consumo xeral e están aparecendo novas oportunidades e pantallas de uso. Antes a xente lía
máis, hoxe estamos máis pegados as redes
sociais ou as series, ademais de que o podes
facer en calquera lugar e antes só podías na
casa.
- Nos últimos tempos operadores como
Vodafone desfixéronse de ofertas de fútbol por ser demasiado caras. Cree R no
fútbol como produto ou parécelle caro
tamén?
- É un produto interesante pero as condicións que hai agora mesmo no mercado
non son razoables. Nós fixémolo hai uns
anos, sempre ollando de esguello as plataformas OTT (Over The Top) que permiten os
nosos clientes dispoñer do fútbol a través
dos noso decodificador 4K ou 4iptv, ou a través da nosa conexión de banda larga, pero
que o cliente pague só polo fútbol. Que non
nos obriguen a empeorar o prezo a todos os
clientes por culpa do fútbol, non é razoable.
- Para cando prevén que a tecnoloxía 5G
desembarque en Galicia? Ofrecerá R esa
tecnoloxía nos seus servizos móbiles?
- Nós no noso acordo de host temos incluído
o servizo 5G, de feito foi un dos motivos no
seu momento polo que cambiamos de host
de móbil, para poder garantir a evolución
do mapa de servizos 4G. A velocidade de
despregue do 5G dependerá da competencia entre os grandes operadores, porque o
final hai que investir un lote de cartos e as
redes 4G están aínda rematando de estenderse, amais da colaboración das distintas
administracións tanto nacionais, autonómiNúmero 182

cas como locais, porque é fundamental compartir infraestruturas. Estaremos atentos.
- Un dos puntos que máis interese suscitan á
sociedade galega acerca de R é o labor que
está a despregar a operadora ao abeiro do
Plan de Banda Larga da Xunta, do que a firma R é adxudicataria, para introducir redes
ultrarrápidas nos polígonos industriais que
non contan con elas. Cómo están neste intre
os traballos desenvolvidos?
- Neste momento temos activos 70 polígonos industriais e remataremos o ano cuns 81
que tiñamos no proxecto. É un proxecto moi
relevante con 5,2 millóns de euros de investimento. De xeito complementario a AMTGA,
temos proxectos en curso con 18 millóns de
investimento de fibra ata o fogar (FTTH) en
máis de 70.000 fogares en toda Galicia. Calculamos que, cos polígonos adicionais a este
plan, serán uns 140 polígonos industriais en
toda Galicia gracias o despregue privado.
- A tecnoloxía que está a despregar R nestas
áreas industriais é a tecnoloxía FTTH (Fiber
To The Home). Para que o entenda o común
da cidadanía galega, que cousas permite
este equipamento de fibra con respecto ás
anteriores infraestruturas?
- Estamos a dar estes servizos nas zonas rurais
ou polígonos illados coas velocidades que estamos a dar nas cidades. Permite as empresas
que están nos polígonos industriais contar
coa tecnoloxía de primeira división. Para que
estas velocidades? para conectarse ao datacenter de R coma como se o tivesen na oficina.
Ao final estas empresas, estean onde estean,
van ter acceso a máis capacidades sen ter que
investir en ferro. As solucións que achega esta
tecnoloxía son infinitas. Estamos a implantar ERP (Enterprise Resource Planning) SAP e
HANA na nube que é a última tendencia, aplicando solucións de servizos de recuperación
en caso de desastre (Disaster Recovery as a
Service), ou solucións máis sinxelas como videovixilancia.
- Algún día chegarán a tódolos fogares de
Galicia ou é algo inviábel pola dispersión e
o relevo da nosa Comunidade?
- Hoxe chegamos co móbil o 98% do territorio, ese é un dato. O que temos que facer
é seguir participando nos programas de extensión público–privada que nos permiten
estender a fibra ata máis vivendas, pero dende logo completar solucións con 4G e 5G no
futuro.
- Vivimos nunha revolución tecnolóxica
constante. Como encaran o futuro?
- Pois colaborando. Estamos nun momento
no que se está a democratizar a tecnoloxía
dun xeito impresionante e iso fai que os cambios sexan cada vez máis rápidos. Hai que
apostar pola innovación e a transformación
e iso, agora que estamos dentro dun grupo
máis grande, é unha vantaxe porque temos
máis recursos e máis xente traballando por
un obxectivo común. 
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Visión
A presente estratexia pretende (nun
prazo de 5 anos e coa aplicación das
medidas propostas) que se alcancen
os seguintes obxectivos estratéxicos.

Galicia

será unha potencia
en biotech
A biotecnoloxía preséntase como un dos eidos
clave da Estratexia de Especialización Intelixente
(RIS3) da nosa terra

E

ntre os ámbitos de innovación e investigación con
meirandes
posibilidades
de crecemento para os
vindeiros anos atópase sen
dúbida, o da biotecnoloxía.
Non só amplos polos horizontes que se abren coa confluencia entre a
ciencia da vida e a tecnoloxía, senón tamén
porque as pontes que canalizan o fluxo de
coñecemento entre os centros tecnolóxicos e de investigación, por unha banda, e
o tecido empresarial, pola outra, semellan
especialmente fortes e firmes. Isto é aplicable ao conxunto de Europa e do ámbito
estatal e, por suposto, a Galicia, onde locen
con especial intensidade as importantes
oportunidades do sector para os vindeiros
anos. E locen, tamén, por ser este un dos
eidos clave dentro da Estratexia de Especialización Intelixente (RIS3) de Galicia.
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´´ Obxectivo 1. Xerar nova actividade empresarial ao redor da
biotecnoloxía.

´´ Obxectivo 2. Revitalizar

sectores complementarios da
actividade industrial.

´´ Obxectivo 3. Xerar maior

investimento en Investigación,
Desenvolvemento e Innovación (I+D+i) e emprego de alta
cualificación.

´´ Obxectivo 4. Aumentar a competitividade internacional das
empresas, das investigacións e
por conseguinte de Galicia.

´´ Obxectivo 5. Xerar un biopo-

lo/clúster sectorial potente,
integrado e dinámico, entendido como unha rede física ou
virtual interconectada composta polos principais axentes do
ecosistema biotecnolóxico.

Mais, que se entende exactamente por
biotecnoloxía? Se atendemos ao que nos
conta a nosa comunidade de investigadores, enténdese por biotecnoloxía a área
de coñecemento que, cun carácter multidisciplinar, tira proveito do conxunto de
técnicas e tecnoloxías que empregan organismos ou partes deles, por unha parte, así
como de calquera outro tipo de tecnoloxías
e disciplinas que poidan converxer con ela
(informática, enxeñería, robótica, nanociencias, tecnoloxías de materiais, etc.), pola outra.
A biotecnoloxía, para quen non o saiba,
ten catro vertentes principais, todas elas
presentes en Galicia a través de diversos
proxectos innovadores en maior ou menor
medida consolidados: biotecnoloxía verde
(a que se aplica en procesos agrícolas con
ferramentas como a posta en valor de refugallos vexetais), a biotecnoloxía vermella (a
que se centra en procesos sanitarios, como
a busca de fármacos ou terapias máis eficaces), a biotecnoloxía branca (a que se aplica
no desenvolvemento de químicos, téxtiles,
combustibles limpos, etc) e a biotecnoloxía
azul (a que se centra nas contornas marítimas, abranguendo ámbitos como a acuicultura ou a saúde animal).
Co fin de darlle o impulso preciso e pechar fileiras arredor deste ámbito da I+D e
das súas devanditas catro vertentes (todas
elas con gran potencial para boa parte das
nosas empresas e, tamén, para amplos
colectivos sociais e medioambientais), a
Xunta conta dende 2016 coa Estratexia de
Impulso á Biotecnoloxía 2020, que mobiliza 200 millóns en investimentos. Con esta
estratexia xa se ten conseguido alcanzar
os 258 millóns de euros de facturación en
2017, un 90% do obxectivo, fixado en 300
millóns de euros.
En termos de emprendemento, a biotecnoloxía está a mostrarse como un escenario de especial dinamismo. Desta maneira,
dende a posta en marcha da devandita Estratexia fundáronse na nosa terra 11 novas
compañías biotech, situándose a cifra de
empresas galegas que se adican especificamente a xerar biotecnoloxía nun cento de
empresas, cun investimento en I+D de 37
millóns de euros.
Número 182

No que atinxe ao factor laboral, xa se teñen creado 125 novos empregos no sector.
Agora, en base a estas e outras cifras, cal
sería o seguinte paso que cumpriría dar?
O Goberno galego, neste senso, xa fixo saber en repetidas ocasións que o principal
obxectivo da Estratexia é “seguir avanzando na captación de investimentos para
que o sector continúe creando emprego
de calidade na Comunidade”.
Como dixemos, hai máis cifras que as
que citamos en parágrafos anteriores. Por
exemplo, cómpre salientar o feito de que
a nosa sexa, a estas alturas, a cuarta Comunidade máis bioemprendedora de 2017 e
a primeira en volume de financiamento
alcanzado polas empresas biotecnolóxicas, compañías que representan o 8,6%
no conxunto de España e que empregan a
3.000 profesionais na nosa terra.
Boa parte da “culpa” deste despegue
noso en biotecnoloxía téñeno iniciativas
concretas como a posta en marcha da primeira incubadora de fármacos de España,
ou o desenvolvemento de cinco Unidades
Mixtas de Investigación (UMI) do sector
bio nas que colaboran e xuntan forzas empresas de primeiro nivel, tanto do sector
farmacéutico como alimentario. Ademais,
tamén se porá en marcha en Santiago de
Compostela, xunto coa Fundación INCYDE,
unha aceleradora especializada no sector
biotecnolóxico, que ten o obxectivo de
facer que a transferencia tecnolóxica en
biotech suba novos chanzos: incorporando
resultados de investigación ás empresas
do sector ás microempresas da saúde e
tecnoloxías alimentarias.
Isto compleméntase con obxectivos
concretos de traballo no eido médico. Máis
concretamente, fortalecendo o sistema galego de saúde a través do desenvolvemento e implementación de novos produtos e
servizos para a cidadanía. Como resultado,
todos os parámetros indican que a biotecnoloxía galega será quen de seguir subindo na escaleira da excelencia, fornecendo
valor engadido á industria galega e facendo fincapé en impulsar a pesca, a agricultura e ámbito sociosanitario.

E cales son os escenarios concretos onde
máis dará que falar a biotecnoloxía galega,
e mostrará especial incidencia? Pois todo
apunta que terá un dinamismo relevante
no sector lácteo, poñendo en xogo novos
produtos e procesos, e tamén no mar (cun
aproveitamento máis rendible, eficiente e
sustentable dos recursos pesqueiros), na
saúde animal, na alimentación e no envellecemento activo (calidade de vida para os
nosos maiores, unha cuestión de vital importancia se temos en conta que a cuarta
parte das galegas e dos galegos teñen a día
de hoxe máis de 65 anos, e a porcentaxe vai
a máis), nas novas tecnoloxías para medicina personalizada ou na innovación aberta
para o achado de novos fármacos.
A posta en marcha da Estratexia contou
coa participación e colaboración de 66
axentes do sector entre empresas, universidades, fundacións, sistema hospitalario,
centros tecnolóxicos e de investigación,
clústers e asociacións e a propia Xunta que
aposta por seguir nesta senda da colaboración e do traballo conxunto para dar o pulo
definitivo a un sector no que Galicia está
chamada a ser un referente.
A Estratexia de Especialización Intelixente afronta os dous próximos anos en Galicia
co obxectivo de incidir nesa cohesión do
ecosistema biotecnolóxico a través dos futuros Hubs de innovación dixital. 

VALENTÍN
GARCÍA

Falamos de redes e novas ferramentas co
secretario xeral de Política Lingüística

S

e falamos de novas tecnoloxías da información, tamén
temos que falar da nosa lingua. En base a isto, ter un conversa co secretario xeral de
Política Lingüística, Valentín
García, é abrir unha xanela aos
horizontes dixitais e ao lugar que ocupa o
galego na paisaxe de comunicación global.
Na seguinte entrevista, o secretario xeral
fálanos do papel que están a desenvolver
diferentes recursos do seu departamento
para impulsar o coñecemento integral da
lingua, como por exemplo o tradutor libre
Gaio (que permitiu a tradución, entre xaneiro e xuño deste ano, dun total aproximado
de 38 millóns de palabras), o Observatorio
da Lingua Galega (que vén de renovar o seu
portal) ou o conversor de texto-voz CoToVía,
desenvolvido polo Centro Ramón Piñeiro.
Segundo nos conta, as novas tecnoloxías
achegan unha manchea de posibilidades
para a nosa lingua.
- O Centro Ramón Piñeiro, referente na
investigación en Humanidades e (tamén)
en recursos tecnolóxicos para a universalización da nosa lingua (como por exemplo
o conversor de texto-voz CoToVía), estivo
os días pasados de celebración. De feito,
o centro (dependente de Política Lingüística) celebra os seus 25 anos de andaina.
Que significa para vostede este cuarto de
século de existencia?
- Tras 25 anos de funcionamento do Centro Ramón Piñeiro, este é un organismo
consolidado e recoñecido dentro e fóra de
Galicia, tal e como mostra a confianza depositada nel por lingüistas do talle de Elixio
Rivas ou polos herdeiros de personalidades
como Jürgen Untermann ou, máis recentemente, Luísa Villalta, que depositaron os
seus legados no CRPIH para a súa custodia
e estudo. Durante este cuarto de século, o
Piñeiro ten feito achegas fundamentais tanto no ámbito da pescuda científica -onde,
seguindo a súa vocación de facer investigación básica, puxo a disposición doutros investigadores interesantes materiais e bases
de datos-, como directamente á sociedade,
con proxectos como o pioneiro tradutor
automático ES-GA, que pouca xente sabe
que foi desenvolto aquí; o CoToVía que xa
mencionaches; o proxecto Termigal, que lles
dá soporte terminolóxico aos distintos organismos da Administración da Xunta de Galicia e a todo tipo de escritores, tradutores,
xornalistas, xuristas e cidadáns en xeral que
buscan puntualmente unha denominación
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“Nas TIC hai múltiples
posibilidades para o
galego”
técnica en galego; ou os Celga, que partiron
do noso Proxecto para Avaliación e Aprendizaxe do Galego. Tamén tivo o Ramón Piñeiro
un papel relevante na elaboración do Plan
xeral de normalización da lingua galega, tal
e como lembrou recentemente, nunha das
xornadas coas que estamos celebrando as
vodas de prata do CRPIH, o ex-director xeral
Xesús Pablo González Moreiras, que o puxo
en marcha.
En canto ao futuro, o Piñeiro mantén as
súas liñas de actuación e moitos dos proxectos en que viña traballando, entre os que me
gustaría destacar aqueles que, como o CORGA (Corpus de Referencia do Galego Actual)
responden ao seu obxectivo fundacional
de contribuír ao deseño e desenvolvemento de recursos informáticos que axuden á
incorporación da lingua galega ao mundo
das tecnoloxías da información, poñendo
a disposición da comunidade científica un
recurso accesible a través de Internet que
posibilite a obtención de datos para o estudo de aspectos morfolóxicos, sintácticos
e léxicos da nosa lingua. Por outra banda, o
Centro Ramón Piñeiro é custodio agora do
legado de relevantes lingüistas e autores de
literatura e comprometeuse cos seus herdeiros a poñer este material a disposición
dos investigadores que queiran traballar
con el, o que nos obriga a acometer un traballo de catalogación e dixitalización que,
nun futuro próximo ha dar paso a estudos
en profundidade destes materiais.
- Sen dúbida un dos grandes acontecementos da tempada en materia de lingua
galega e tecnoloxías dixitais é a renovación do portal do Observatorio da Lingua

Galega,
www.observatoriodalingua.gal,
que vén de cumprir dez anos de actividade.
En primeiro lugar e para as persoas que a
estas alturas aínda non saiban do funcionamento deste observatorio, cal é o seu cometido e que datos de valor proporciona?
- Os obxectivos do Observatorio da Lingua
Galega son analizar e coñecer a situación do
idioma na sociedade, recadando información cuantitativa e cualitativa acerca da súa
presenza en distintos ámbitos. Ao darnos información profunda e rigorosa da realidade
lingüística de Galicia e os seus cambios ao
longo do tempo, permítenos facer un seguimento permanente do Plan xeral de normalización da lingua galega e dos outros dous
plans del derivados -o de dinamización no
tecido económico e, en canto se poña en
funcionamento, o de mocidade- que está a
implementar a Secretaría Xeral de Política
Lingüística. En xeral, facilítanos a medición
e a valoración do impacto das nosas actuacións de promoción do galego e axúdanos
a focalizar as medidas a prol da lingua nos
ámbitos en que sexan máis perentorias ou
onde se constate unha maior demanda. Por
último, a través do seu web e do seu boletín,
o Observatorio dá a coñecer na sociedade a
diversidade lingüística mundial e a situación
do galego e doutras linguas do Estado español e do mundo.
- O proceso de renovación do sitio web do
Observatorio da Lingua Galega, a que afectou exactamente? Que podemos agardar
da nova vida do observatorio? Que tipos de
internautas son os que máis poderán tirar
partido do observatorio e do seu remodelado sitio web?
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dispositivos móbiles. Ademais, permite empregar nas traducións entre galego e castelán tres dicionarios especializados diferentes:
o xeral, o administrativo e o xurídico. Existe
unha versión á que só poden acceder as persoas usuarias das intranets da Xunta de Galicia, a Administración de Xustiza e o Sergas,
así como para os usuarios das corporacións
locais a través de Eido Local, pero tamén hai
outra versión pública, aberta a toda a cidadanía, que se beneficia das melloras realizadas
na ferramenta que se creou para uso interno
da Xunta.
En canto a datos recentes, entre xaneiro e xuño de 2018 rexistráronse un total de
848.437 pedimentos de tradución, 825.005
de texto, 264 de URL e 23.168 de texto, pero
a través da app Gaio. Iso supón que neste
período se traduciron un total aproximado
de 38 millóns de palabras. Se empezamos
a conta en 2016, cando o tradutor iniciou o
seu funcionamento, o número total de pedimentos de tradución foi de 14 millóns e
medio, o que supón case 750 millóns de palabras. O groso das traducións teñen o sentido español-galego, pero tamén se usan as
traducións ao portugués, ao inglés, dende o
francés...

Vexo múltiples posibilidades
para unha lingua coma o
galego, cunha comunidade
de internautas fortemente
comprometida no uso do
idioma na Rede e cun forte
apoio institucional...

- O web do Observatorio da Lingua Galega
estrea o dominio .gal e unha imaxe máis moderna e dinámica. Redúcense as seccións e
amplíanse os contidos informativos para un
aproveitamento máis eficiente e eficaz da
súa usabilidade e unha maior adaptación
tanto a novos dispositivos coma ao novo
Regulamento Xeral de Protección de Datos
(RXPD), en vixencia dende o 25 de maio.
O Observatorio continuará dándolle servizo ás máis de 1.200 persoas que estaban
subscritas ao seu boletín e, por suposto,
admitirá novas subscricións, porque tanto o
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web coma o seu boletín son de interese para
lingüistas que busquen información sobre a
situación do galego ou sobre outras linguas
do mundo, pero tamén para a cidadanía en
xeral.
- A renovación do portal do observatorio
foi impulsada pola Secretaría Xeral de Política Lingüística e a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia, AMTEGA.
Esta colaboración tamén fixo posíbel a
dispoñibilidade de Gaio para toda a nosa
comunidade de internautas. Que nos pode
contar desta ferramenta e das súas utilidades, tanto na súa versión web como a
través das súas vertentes móbiles? Temos
algún dato recente sobre o seu uso?
- Gaio é unha ferramenta de código libre
que permite a tradución de texto plano, de
documentos (txt, html, doc, docx, pptx, xlsx,
odt, ods, odp e pdf) e de sitios web entre o
galego e os idiomas castelán, catalán, inglés,
francés e portugués. En novembro de 2017
o Gaio actualizouse mellorando o seu deseño, simplificando e optimizando o funcionamento do tradutor e adaptándose a todos os

- Que opinión lle merecen a vostede as novas tecnoloxías e os novos aparellos en relación ás posibilidades que ten o galego de
seguir facéndose forte e medrar? Ten vostede unha “visión positiva” nesta cuestión?
- Sen sermos inxenuos e ignorarmos os problemas a que vostede fai referencia, eu vexo
tamén múltiples posibilidades para unha
lingua coma o galego, cunha comunidade
de internautas fortemente comprometida
no uso do idioma na Rede e cun forte apoio
institucional que se traduce tamén en financiamento para proxectos de tecnoloxías da
fala como os que mencionamos cando falamos do Centro Ramón Piñeiro. En todo caso,
tanto se nos gusta como se non, a presenza
da tecnoloxía nas nosas vidas chegou para
quedar e non para de medrar, así que non é
momento de lamentarse, senón de poñerse
á tarefa para minimizar danos e aproveitar
posibilidades.
- Algúns servizos da Rede fan “gala” de nomes de lugar galegos incorrectos, como a
Wikipedia en castelán. Que opinión lle merece isto?
- Evidentemente, eu avogo polo respecto
á toponimia oficial e tradicional de Galicia,
tanto na Wikipedia, e na Rede en Xeral, como
no resto dos ámbitos da vida, pero o uso
da toponimia é tan diverso que sempre hai
“descoidos”, iso é común a todas as linguas.
Nese sentido, coido que temos que lembrar
que, ademais de estar protexida pola Lei de
normalización lingüística, a nosa toponimia
é considerada patrimonio inmaterial tanto
pola Lei do patrimonio cultural de Galicia
como pola Ley estatal para la salvaguarda
del patrimonio cultural inmaterial. 
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Os amigos da
Galipedia unen
forzas en A3Gal



Santiago acolleu a constitución da
Asociación de Amigas e Amigos da
Galipedia e Coñecemento Libre (A3Gal).
Un grupo de galipedistas reuniuse no
Centro Sociocultural das Fontiñas para
rematar un acordo sobre o nome, os fins e
outros puntos dos estatutos. A asociación
pretende espallarse e estar activa tanto na
Rede como de xeito presencial, continuando con actividades que o grupo inicial xa
viña realizando como amigos con intereses
comúns.
A asociación é autónoma en relación a
calquera outra entidade, e pretende “dar
un apoio á actividade voluntaria, que os
colaboradores galegofalantes realizan día
a día no espazo Wikipedia e nos proxectos
irmáns”, estendendo o seu apoio a todo o
coñecemento libre en galego. 

O Museo da
Catedral de
Santiago en Google
Arts & Culture



O contido máis relevante do Museo
da Catedral de Santiago xa está
na plataforma Google Arts & Culture,
accesíbel para todas e todos os internautas do mundo. Así nolo vén de confirmar
o buscador da Rede e máis a Fundación
Catedral de Santiago, que explican que a
devandita páxina recolle a día de hoxe 68
imaxes do histórico espazo de exhibición
compostelán, entre as que se acubillan
páxinas escolmadas do Códice Calixtino,
relevantes obxectos como a Cruz Compostelá ou o rosetón da desaparecida fachada
mateana.
A mostra componse así mesmo dunha
ducia de imaxes en super-alta resolución

dos tapices catedralicios realizados a partir
de cartóns de Francisco de Goya e máis
tres visitas virtuais coa tecnoloxía Street
View polo Palacio de Xelmírez, o Museo
da Colexiata do Sar e o Museo Catedral de
Santiago. Todo iso está dispoñíbel xa na
páxina de Google que visualiza os grandes fitos artísticos culturais, artísticos e
históricos da humanidade, artsandculture.
google.com. 

A familia medra
Entidades e internautas seguen a pechar fileiras
arredor da cultura galega online
A AETG e PuntoGal xuntan forzas



A asociación PuntoGal e a Asociación de Enxeñeiros de Telecomunicación de Galicia (AETG) asinaron un
convenio de colaboración co obxectivo
de ampliar as súas accións de colaboración con vistas a promover o desenvolvemento do galego. O impulso á nosa
lingua levarase a cabo mediante o uso
e incorporación das novas tecnoloxías
das telecomunicacións e contribuíndo
de forma conxunta á cultura da nosa
Comunidade.
O acto de formalización do acordo
desenvolveuse coa participación activa
dos representantes de ambas as entidades, Manuel
González González e Julio
Sánchez Agrelo, como
presidentes da Asociación
PuntoGal e da Asociación
de Enxeñeiros de Telecomunicación de Galicia
respectivamente.
Segundo sinalaron, o
obxectivo é xuntar forzas
arredor do galego e da
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cultura de noso, impulsando actividades e proxectos arredor de asuntos
que resulten de interese para ambas
as entidades, como por exemplo a
organización de actividades formativas,
eventos de interese común, proxectos e
publicacións, etc.
Esta acción enmárcase na colaboración institucional que existe dende a
creación do dominio entre ambas institucións e no marco do plan de PuntoGal
para incentivar o uso do dominio entre
colectivos representativos da sociedade
galega. 

O CCG pescuda nas
tecnoloxías da
fala



En comunicación, poden facer os
novos recursos dixitais o que nós,
coas nosas limitacións, non estamos en
capacidade de ofrecer? E, aínda máis,
pode a nosa comunidade investigadora, as
nosas empresas e entidades aproveitar ese
ámbito tecnolóxico que expande a fala,
rompendo barreiras idiomáticas e de formatos? Responder a estas e outras preguntas está entre os obxectivos da xornada As
tecnoloxías da lingua, unha oportunidade
para a sociedade galega, que terá lugar o
vindeiro 16 de outubro de 2018 en Santiago de Compostela e que virá da man da
Sección de Lingua, Literatura e Comunicación do Consello da Cultura Galega.
Segundo informa o CCG, as sesións
centraranse no papel que poden xogar as
tecnoloxías lingüísticas como ferramentas
facilitadoras para a comunicación entre
persoas, con especial interese en dous
eidos concretos: o da transcrición automática de voz a texto e o da tecnoloxía do
procesado de linguaxe natural. 

Número 182

tic e ecol xía
GERMÁN
FERNÁNDEZ

TRE E

LOGOTYP E

TRE E

TREE

LOGOTYPE

TRE E
Falamos
dos
grandes fitos de Ecovidrio co
TYP
E
xerente da compañía en Galicia e Asturias
TRE E
LOGO

LOGOTYP E

LO GO

TREE

LOGOTYPE

“En moitos fogares o reciclado
de vidro xa é un hábito”

T

rala aprobación da Lei de Envases e Residuos de Envases en
1997, Ecovidrio converteuse ao
ano seguinte na entidade xestora dun modelo de reciclado
que garante un servizo público,
profesional e ao que teñen acceso todos os
cidadáns. Hoxe pode presumir de cifras de
reutilización de vidro moi salientábeis a tanto a nivel autonómico como estatal, como
conta Germán Fernández, xerente de Ecovidrio en Galicia e Asturias. Uns datos que culminan a celebración do seu 20 aniversario.

que a contribución do sector é vital e determinante para mellorar os resultados de reciclaxe e o desenvolvemento sustentable.
Din que España é un país de bares, e non
é para menos. Contamos con 250.000 establecementos hostaleiros repartidos por toda
a xeografía. En 2017, Ecovidrio colaborou
con 453 establecementos a través de visitas
de información e sensibilización. Ademais,
a entidade distribuíu 450 cubos especiais
entre os profesionais do sector hostaleiro
de Galicia para o transporte dos residuos de
envases de vidro.

- Pasaron 20 anos desde que comezou o
proxecto de Ecovidrio, que obxectivos se
cumpriron?
- Grazas á colaboración de compañías envasadoras, administracións públicas, cidadáns
e hostaleiros, a entidade conseguiu reciclar
máis de 11 millóns de toneladas de residuos
de envases de vidro, o que supón que cada
español reciclou unha media de case 1.000
envases nos últimos 20 anos. Durante as últimas dúas décadas de colaboración público-privada, o quilogramo por habitante de
refugallos de envases recolleitos en España
incrementouse un 156%, pasando duns 6,6
quilogramos por persoa en 1998 aos case 17
quilogramos cos que contamos na actualidade.

- Cando falamos de reciclar vidro fálase de
economía circular, que significa isto?
- O concepto de economía circular é, precisamente, o que Ecovidrio promove desde hai
20 anos. Entre todos construímos un sistema
eficaz e eficiente que é quen de converter os
refugallos de envases de vidro nun recurso
valiosísimo desde o punto de vista ambien-

- Galicia recicla máis de 41.000 toneladas
de vidro, unha media de 15,2 quilos por individuo, estamos no bo camiño?
- Non cabe dúbida de que os resultados son
moi positivos porque ano tras ano seguimos medrando grazas á colaboración de
todos os implicados na reciclaxe de vidro:
a Xunta a través da Consellería de Medio
Ambiente, os concellos adheridos ao
noso convenio marco, a hostalaría e a
cidadanía. Arestora, reciclamos moito
vidro e facémolo ben. A sociedade
galega está concienciada e en moitos fogares a reciclaxe de vidro converteuse nun hábito.
- Que papel desempeñan nisto
os hostaleiros?
- A hostalaría xera o 50% dos
envases de vidro dun só uso
que se pon no mercado, polo
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tal e económico. O vidro é un material que
se recicla ao 100%, o que nos permite obter
dunha botella outra botella coas mesmas
propiedades e, ademais, infinitas veces. Un
círculo perfecto que en paralelo xera actividade económica e social con case 8.000 empregos directos e indirectos vinculados. Un
sistema que reduce a utilización de materias
primas, as emisións de CO2 e o consumo de
enerxía.
- Temos en Galicia os colectores suficientes?
- Galicia ten un dos mellores cocientes de
presenza de contedores de toda España
e conta cun iglú por cada 177 habitantes,
fronte aos 213 de media española. Todos os
concellos galegos contan con iglús verdes
para a reciclaxe dos envases de vidro, pero
co obxectivo de facilitar a colaboración cidadá, durante 2017 incrementouse un 4% o
parque de contedores até acadar as 15.286
unidades.
- Veñen de anunciar o investimento de 11
millóns para a reciclaxe de vidro. Que accións se contemplan?
- Estes 11 millóns de euros de investimento
están destinados a accións moi ambiciosas.
Seguiremos a mellorar na presenza de colectores, coa instalación de case 3.000 novos
contedores, e traballando coa hostalaría:
manteremos as visitas de sensibilización e
formación a máis de 7.200 locais hostaleiros como viñemos facendo até agora para
repartir ente eles máis de 6.600 cubos para
que poidan transportar os seus residuos de
envases de vidro até o colector. Imos continuar colocando colectores con sistema de
autoenvorcado, e seguiremos a financiar e/
ou realizar os servizos Porta a porta, que xa
están presentes nas 7 principais cidades galegas e que dan servizo a establecementos
situados nos centros históricos aos que non
poden acceder os camións de recollida.
- Para aqueles escépticos da reciclaxe,
que poden conseguir cambiando un
simple xesto?
- Creo que sería importante que coñecesen os beneficios ambientais que o simple xesto de depositar os seus envases
de vidro no iglú verde leva aparellado.
Reciclando 3 botellas de vidro, evítase
extraer da natureza máis dun quilo de
materia prima, afórranse 3,49 kwh de
enerxía co que se podería manter acendida unha lámpada de baixo consumo
durante 9 días, evítase a emisión de 1 quilo de CO² á atmosfera e que 1 quilo de lixo
vaia a parar a un vertedoiro. 
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FERNANDO SUÁREZ, presidente do CPEIG,
convida a resolver os deberes pendentes das nosas
entidades públicas en materia dixital

A (eterna) promesa da

Administración Electrónica

O

Consello de Ministros do pasado 31 de
agosto vén de aprazar
en dous anos a entrada en vigor da Lei
39/2015 no referente
á aplicación de distintos servizos fundamentais relacionados
coa Administración Electrónica como son
o rexistro electrónico xeral, o de apoderamentos, o rexistro de empregados públicos habilitados, o punto de acceso xeral
electrónico e o arquivo único electrónico.
Unha modificación de última hora, o
prazo establecido ata o de agora expiraba
o vindeiro 2 de outubro, que adía de novo
a posibilidade dos cidadáns para exercer
os seus dereitos sen barreiras xeográficas
ou de condicións físicas ou de mobilidade.
E digo que apraza de novo porque xa
a Lei 11/2007 de Acceso Electrónico dos
Cidadáns aos Servizos Públicos pretendía
representar o paso do “poder” ao “deber”
na prestación de servizos electrónicos por
parte dos poderes públicos e, polo tanto,
na instauración da Administración Electrónica.
Once anos, contados dende 2007, pode
non parecer moito tempo, pero en tecnoloxía é unha verdadeira era. Por poñer
algúns exemplos, aquel mesmo ano saíu
á venda o primeiro iPhone, marcando un
antes e un despois no uso da computación móbil e achegando a tecnoloxía á
cidadanía. Aquel ano, Facebook superaba
os 50 millóns de usuarios, moi afastados
dos máis de 2.000 millóns actuais. Pero
outros fenómenos de Internet aínda estaban “nos cornos da lúa” como WhatsApp
(2009), Uber (2009), Spotify (2008) ou AirBnB (2008).
Que en pleno 2018 moitos concellos con
orzamentos máis que respectables fagan
caso omiso á Lei 39/2015 e non notifiquen
de maneira electrónica, non permitan coñecer o estado de teu procedemento, ou
obriguen facer ringleiras de máis dunha

22 |

hora para rexistrar un recurso administrativo supón non só milleiros de horas perdidas polos cidadáns, senón tamén milleiros
de euros gastados en persoal administrativo que non aporta ningún valor ao proceso.
A Administración ten que ser vista polo
cidadán desde unha óptica de servizo, e iso
require que se facilite o acceso por calquera
medio á información e aos procedementos,
utilizando as tecnoloxías que permiten salvar barreiras. Galicia é un referente na prestación de servizos de eAdministración, coa
Xunta como bandeira, pero con numerosos
Concellos e Deputacións cos deberes feitos
a estas alturas da película.
As Tecnoloxías da Información e das Comunicacións (TIC) están a provocar unha
profunda transformación nas administracións públicas dos países da Unión Europea. Todos os organismos internacionais
manifestaron o interese que deben prestar
os gobernos para incorporar a utilización
destas tecnoloxías no funcionamento ordinario das administracións.

Un exemplo é Estonia: un país coa metade de poboación de Galicia, lonxe do PIB de
España, pero que a nivel de servizos dixitais
está a anos luz de nós. Esta antiga república soviética ostenta o título de ser a nación
máis dixital de Europa, onde os seus cidadáns poden votar, pagar impostos, comprobar arquivos médicos e mesmo rexistrar
unha empresa en cuestión de minutos.
Todo, sen saír das súas casas.
Todo isto grazas ao programa e-Estonia,
xerado no ano 2000, cando se converteu
no primeiro país do mundo en declarar o
acceso a Internet como un dereito humano
básico, do mesmo xeito que o alimento. Ese
mesmo ano aprobouse unha lei que outorga ás firmas dixitais o mesmo peso que ás
escritas a man.
Tal vez a diferenza non sexa a cantidade
de recursos destinados a desenvolver un
plan de transformación dixital dun país, senón crer realmente nel. 
Este artigo foi publicado en El Correo Gallego o 12
de setembro de 2018.
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Tecnoloxías para
convertelo todo en doado
Collen corpo proxectos galegos para os
nosos maiores e para as nosas empresas

Televés e o Proxecto Activage



As instalacións de Televés en
Santiago acolleron en setembro a
presentación duns avances tecnolóxicos
feitos á medida das nosas necesidades
e de todas as contornas que teñen ou
terán as nosas mesmas características
demográficas: moita dispersión e, sobre
todo, un marcado envellecemento da
súa poboación (a cuarta parte das galegas e dos galegos teñen a día de hoxe
máis de 65 anos). Máis en detalle, o acto
foi a segunda revisión anual do Proxecto
Activage, levada a cabo pola Comisión
Europea, logo da información achegada
hai case un ano con motivo da súa posta
en marcha. Entre outras cousas, hoxe
fíxose saber que Activage (un proxecto
europeo liderado por Televés e a Xunta)
vén de xerar o que sería “o primeiro
ecosistema sociosanitario galego”.
Ou sexa, unha comunidade por
dereito propio, formada por persoas
maiores, institucións públicas, empresas
e organizacións, que xunta forzas para
responder ao gran reto demográfico do
noso tempo: o progresivo envellecemento da poboación e a necesidade de
fornecer de conectividade ás contornas
(cidades, vilas, aldeas, casas) onde reside
esa poboación.
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Televés e o Goberno
autonómico tamén
recordaron que Activage, activo en diferentes
contornas xeográficas
europeas, diríxese a
mellorar a autonomía
das persoas maiores
a través do uso das
tecnoloxías aplicadas
á Internet das Cousas
(IoT), recursos que
combinados coa conectividade integral
a Internet permiten
monitorar as persoas
atendidas dentro da
súa casa e tamén fóra
dela.
A nivel galego, o
proxecto colle corpo cunha iniciativa
piloto (un piloto integrado en nove
experiencias europeas análogas) na que
participa un colectivo de 700 persoas
maiores de 60 anos, probando solucións
tecnolóxicas (sensores e aplicacións)
que fan seguimento do seu quefacer
diario e do seu estado de saúde.
En canto ao progreso do proxecto,
Sebastián Pantoja, director de I+D de
Televés, destacou que en Galicia despregáronse a data de hoxe máis de 1.200
dispositivos, que inclúen sensores de
seguridade no fogar (lume, gas), detectores de presenza e dispositivos de control de parámetros
médicos (coagulómetro,
tensiómetro, báscula), entre
outros. A plataforma Activage
xestionou ao redor de 10.000
alarmas xeradas polos devanditos dispositivos nos fogares
despregados.
No caso da nosa terra, está
a ser impulsado por Televés,
Cruz Vermella, o SERGAS, a
Fundación Vodafone España,
a Universidade Politécnica de
Valencia, Tecsos, AMTEGA e a
Xunta de Galicia. 

Estrella Galicia
acelerará proxectos IoT



A palestra de emprendemento innovador de Estrella
Galicia, The Hop, xa ten gañadores. Os
responsábeis da iniciativa, unha plataforma de lanzamento de proxectos
altamente innovadores (proxectos de
Intelixencia Artificial, de Big Data, de
Internet das Cousas, de robótica, de
aplicacións ou de bots) na que participaron un total de 130 propostas
achegadas por 420 emprendedoras
e emprendedores dunha manchea
de países, decidiron recoñecer os
esforzos das novas firmas Trucksters,
Talentoo, Flexsas, Estrella-Day, Data
Monitoring e Barley.
Todas elas darán o seu chimpo
empresarial da man da compañía
cervexeira galega, que apoiará a estes
equipos de mozas e mozos emprendedores nos seus proxectos dixitais.
Desde a presentación do programa,
o 31 de maio, a comunidade de hoppers rexistrou máis de 130 propostas,
das cales só 18 proxectos resultaron
preseleccionados.
Durante a mañá do día da entrega
de premios (o martes 2 de outubro),
os equipos finalistas tiveron a ocasión
de defender as súas solucións perante
os membros do xurado.
A partir de agora, as firmas innovadoras finalmente seleccionadas por
The Hop poderán achegar valor engadido coas súas solucións tecnolóxicas
ás diferentes áreas estratéxicas da
cadea de valor da cervexeira galega,
como son as de comercialización, fabricación e calidade, xestión, loxística
e aprovisionamento, e mercadotecnia,
entre outras.
Cada un dos equipos gañadores
recibirá un premio en metálico de
10.000 euros, non sen antes pasar pola
Experiencia The Hop (un período de
inmersión corporativa e cultural). 
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Visionarias das
novas tecnoloxías
O outono é unha época tan boa como calquera
outra (ou mellor) para innovar na nosa terra

Improving Metrics mide os sorrisos dos
asistentes a un evento



Improving Metrics, empresa
tecnolóxica especializada en
analítica de datos e Intelixencia Artificial, vén de desenvolver un software
que, instalado en diferentes cámaras,
permite estimar os estados de ánimo
das persoas e establecer o seu rango de
idade e xénero. Este sistema, tal e como
anunciamos os días pasados dende
a web de Código Cero, empregouse
recentemente no evento Improving
Minds para medir os sorrisos do público. O actor Manuel Chacón e o cómico
Perico Rober foron os encargados de
mudar a expresión facial dos asistentes
para poder extraer información, como
analizar as brincadeiras e se estas tiveron mellor acollida en homes ou en
mulleres.
O evento, que se celebrou na sede da
Fundación Paideia na compaña de Google, serviu como dixemos para mostrar
o potencial do sistema de visión artificial e do software desenvolvido pola
propia firma da Coruña e “integrado” en
diversas cámaras (tecnoloxía RSO, Smile
Rate Optimization). Esta ferramenta
informática permite estimar os estados
de ánimo das persoas e establecer o
seu rango de idade e xénero.
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Javier Consuegra,
encargado do desenvolvemento de
negocio de Improving Metrics, levou
a cabo a análise dos
datos do evento,
desde o número de
homes e mulleres
asistentes (28 mulleres e 36 homes)
até os datos da
campaña de mercadotecnia e do evento (co fin de calcular
“o custo da felicidade de Improving
Minds”, que segundo a empresa galega
resultou ser de 4,9 euros por sorriso). A
compañía tamén lembrou que coa cita
deste martes mediuse por vez primeira
o éxito dun evento pola felicidade dos
asistentes.
O software destas cámaras, que segue un modelo de redes neuronais, é
quen de clasificar, recoñecer patróns
e medir distintos estados de ánimo,
como tristura, ledicia, sorpresa ou decepción.
Os relatores de Google, Déborah
Fernández e o coruñés Jaime Perujo,
mostraron as posibilidades de medición e personalización de Google
Mercadotecnia Platform, a nova plataforma que facilita a tarefa de analizar os
resultados de mercadotecnia e coñecer
a experiencia do usuario online.
Pola súa banda, Jesús Echarri, director executivo (CEO) de Improving
Metrics, achegou datos do futuro tecnolóxico que está por vir, axudando
aos asistentes a albiscar a realidade
de 2050: unha data na que sen dúbida
traballar non será unha obriga, “senón
unha elección” e na que contaremos
con asistentes virtuais que realizarán a
compra por nós. 

Balidea remodela o portal
de educación do Concello
da Coruña



O Servizo Municipal de Educación do Concello da Coruña vén
de lanzar o seu novo portal (accesíbel en
http://www.coruna.gal/educacion/es),
un sitio online con meirandes facilidades
de uso e navegación e cunha vontade
de aproximar os contidos ao conxunto
da comunidade educativa e a cidadanía.
O portal foi desenvolvido pola empresa
tecnolóxica Balidea, con sede principal
en Santiago, que xa se ocupa da xestión
do espazo dixital previo. Os traballos de
remodelación levados a cabo procuraron a consecución dun sitio máis intuitivo, máis visual e máis versátil, “adaptado
a todo tipo de dispositivos móbiles”. A
este deseño responsive engádese a arela
de “responder ás necesidades das persoas usuarias”.
O portal, informa Balidea, integrouse
no sistema de webs do Concello da Coruña, xerándose unha maior coherencia
e familiaridade na presentación da información. Segundo explica a empresa,
“esta integración achegou varias vantaxes”, tanto a nivel técnico (emprégase
o mesmo sistema de xestión de contidos
-CMS- ca no resto do ecosistema web
municipal, “o que facilita o mantemento
técnico e a seguridade”) coma de contidos e tratamento da información (que
fai posíbel o aproveitamento e reutilización de recursos xerados noutras áreas
municipais).
Con respecto ao deseño e a usabilidade, Balidea engade que se optimizou
a navegación cunha feitura e unha estrutura coherente cos demais portais do
concello.
A nova web estrutúrase en seis
seccións principais. A primeira delas
reúne todos os programas educativos,
permitindo filtrar segundo intereses e
facilitando os procesos de inscrición. Por
outra banda, hai unha sección nova que
inclúe un buscador de todos os centros
educativos da cidade, con información
actualizada do proceso de admisión en
todos os sostidos con fondos públicos
e un mapa das zonas de influencia dos
colexios públicos e concertados. 
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Unayta pon orde nos arquivos municipais



Unayta, empresa de servizos tecnolóxicos avanzados emprazada en Milladoiro, vén de achegarnos un balance sobre
os traballos de organización de arquivos que
está a desenvolver nos últimos meses en
diferentes consistorios da nosa terra, concellos acollidos á convocatoria de axudas da
Xunta (2018) para mellorar a xestión da información acubillada. Segundo informa Unayta,
durante o mes de setembro celebráronse
distintos eventos de peche destes traballos
que foron licitados polas corporacións de
Aranga, Amoeiro, Baños de Molgas, Dumbría,
Muros, Portomarín e executados durante os
últimos dous meses por Unayta, que informa de que na actualidade está a rematar os
proxectos de actualización e ordenamento

dos fondos documentais en
consistorios como o de Val do
Durba, Avión ou Vimianzo.
Segundo explica a firma
galega, o proceso de organización comprende a ordenación dos
expedientes do arquivo de forma tipolóxica
e cronolóxica, a súa descrición, e outras
actuacións como a renovación ou remoción
dos elementos materiais non documentais.
“A descrición de cada expediente fica así
introducida nunha base de datos tecnolóxica que permite controlar e localizar dun
xeito doado a información administrativa
do arquivo”, detallan dende a firma de Milladoiro, engadindo que os expedientes, logo
do traballo pormenorizado de de organiza-

Lorenzo acerca
do papel vangardista do portal,
malia existir outras
propostas que
buscan aproveitar a Rede para
mostrar e vender
este tipo de bens,
Benmercado.
gal é a primeira
plataforma creada
especificamente
para potenciar e canalizar a venda en
liña de produtos éticos.
Segundo explica a maiores, a plataforma está dirixida ao mercado
galego e garante que os produtos que
ofrece sexan de proximidade e estean
feitos por empresas comprometidas
coa creación dunha sociedade máis
xusta e sustentábel. Ademais, apunta
Lorenzo, facilita o contacto directo
entre empresas produtoras e o público
consumidor que busca produtos e servizos acordes coas súas ideas e valores.
Porén, Lorenzo tamén fai saber que
non se trata dunha comunidade cen
por aberta e dispoñíbel para todo tipo
de iniciativas de mercado. Cómpre
cumprir cunhas garantías de compromiso social: “Non todas as empresas
poden facer uso desta plataforma,
Benmercado.gal está dirixida a aquelas
empresas galegas que funcionan con
criterios éticos, democráticos, ecolóxicos e solidarios”. 

Benmercado.gal, o Amazon da nosa
economía solidaria



A economía ética, a que ten
a vontade de crear riqueza
pero tamén de axudar, semella estar
pechando fileiras a través das novas
metodoloxías de promoción, comunicación e venda. Na punta de lanza
deste movemento, levando a iniciativa
e abrindo camiños pioneiros a nivel estatal, atópase unha plataforma galega,
Benmercado.gal, en palabras de Ana
Lorenzo, responsábel do proxecto, “o
Amazon da economía social e solidaria”. A iniciativa presentouse na Mostro
do Posible (os días 6 e 7 de outubro en
Cangas).
Trátase dunha plataforma en liña
que brindará aos produtos éticos
da nosa terra un espazo de seu en
Internet, e na que os consumidores
terán ao seu dispor bens e servizos
con garantía de sustentabilidade e
respecto polo medio e polos dereitos
das persoas. Segundo engade Ana
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ción, signaturación e etiquetado, poden ser
consultados en todo intre polos funcionarios
ao mesmo tempo que se garante na base de
datos habilitada a súa total seguridade. Ademais, a organización dos fondos administrativos do arquivo posibilita a súa dixitalización
ou calquera outro aproveitamento futuro.
A actuación inclúe tamén a formación do
funcionariado local no uso do programa de
xestión da Base de Datos (Xaral), instalado a
fin de facilitar as buscas no fondo e catalogar
os novos expedientes. 

Signen mostrou tecnoloxía
galega en Londres



A firma galega Signen vén de participar no evento Blockchain World
Summit Londres (BWS) 2018, un dos grandes acontecementos mundiais arredor do
ecosistema blockchain, a tecnoloxía de
cadea de bloques que a nivel de operatividade das empresas é quen de conseguir
cousas como eliminar intermediarios ou
descentralizar a xestión das tarefas diarias,
introducindo un extra de seguridade.
Signen foi a unha única empresa galega
entre os relatores convidados ao congreso
(no que se xuntan os principais innovadores, expertos e empresas do sector) que expuxeron os seus coñecementos e opinións
sobre a dita tecnoloxía, nunha conferencia
na que se abordou o paso do blockchain de
proba de concepto á realidade empresarial.
Nos debates desenvolvidos os días 12 e
13 de setembro participou como conferenciante convidada María Bañón, directora da
estratexia de seguridade de Signen (CSO).
A plataforma Signen, como lembraremos,
é unha tecnoloxía impulsada por un conglomerado galego de empresas (Signen, Tecalis
e Dexga) que permite asinar acordos entre
dúas ou máis persoas a través de diferentes
xeitos, algúns deles tan innovadores como
os formatos de audio ou de vídeo. Signen
que mostra importantes potencialidades
para unha manchea de sectores, salienta
por ser unha plataforma doada de empregar, botando man da mesma filosofía accesíbel que WeTransfer. 
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A cita de Deborah García coa mocidade de Lugo

O futuro é tecnolóxico...
e feminino
As mulleres líderes en tecnoloxías instan
ás mozas a estudar carreiras STEM

O

8 de outubro subiu un
novo chanzo o programa Girl STEM, impulsado pola Asociación
Galega de Empresas de
Software Libre (AGASOL) e a axencia AMTEGA para derrubar estereotipos, ideas preconcibidas e falsas crenzas en materia de
ciencia, novas tecnoloxías e mocidade: unha
morea de prexuízos que levan anos tentando convencernos de que a ciencia e as novas
tecnoloxías son cousa de homes (cando resulta que as empresas innovadoras son máis
innovadoras e competitivas cantas máis
mulleres haxa nas súas fileiras). O programa,
que se compón de relatorios con referentes
femininos en ámbitos STEM (Ciencia, Tecnoloxía, Enxeñería e Matemáticas), achegou o
día 8 unha cita coa influencer científica Deborah García, natural da Coruña. Foi unha
xuntanza coa mocidade do IES Nosa Señora
dos Ollos Grandes de Lugo.
Ante máis de 100 rapazas e rapaces do
centro, a relatora falou da súa experiencia
divulgando nas redes (onde ten máis de
30.000 seareiros) e fixo un percorrido detallado polas dificultades que teñen as mulleres
para abrirse camiño nas contornas científicotecnolóxicas: “Antes, cando ía a un acto de
divulgación, moitas veces sentía que se for-
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zaba a paridade e sempre me preguntaba
se me chamaban por ser muller ou porque
realmente lles gustaba o meu traballo”, reflexionou.
Sobre a situación das mulleres científicas
na actualidade, dixo que é preciso “equiparar as baixas de maternidade e paternidade para que ambos proxenitores repartan
as cargas”. Ademais, dixo que “o ámbito da
investigación científica é moi duro, porque
esixe moitas horas e desprazarse continuamente de cidade en cidade, algo que moitas mulleres que deciden ser nais non se
poden permitir”, explicou.
Por outra banda, mostrou o seu convencemento na escasa recompensa económica
que reporta a investigación a quen traballa
nela e para ela: “Ten que cambiar o sistema
público de contratación para as persoas
investigadoras. En ciencia nunca temos estabilidade. De feito, só se pode conseguir
unha cátedra despois de moitos anos e
raramente antes dos 50, o cal trunca a vida
persoal e familiar de moitas mulleres”.
As sesións divulgativas de Girl STEM tiveron unha xeira previa o 28 de setembro
da man de Montserrat Guardia, directora
de Servizos Dixitais do Banco Sabadell, que
explicou a súa visión sobre a presenza das
mulleres nas carreiras STEM e convidou
ás mozas a formarse nestes ámbitos, que

ofrecen unha manchea de posibilidades e
nos que as mulleres están chamadas a desenvolver un papel crucial, de innovación,
progreso e dixitalización (está demostrado
que cantas máis mulleres ocupen os postos
da dirección dunha empresa, máis competitiva é).
A directora de Servizos Dixitais do Banco
Sabadell, con máis de 20 anos traballando
no sector tecnolóxico e participando na
transformación dixital de grandes compañías, como Technip, SchlumbergerSema, e
de grandes eventos, como os Xogos PanAmericanos 2007 e o Mundial de Fútbol de
2002, nun encontro con máis de 100 rapazas e rapaces do IES Valle Inclán de Pontevedra apuntou algunhas claves necesarias
para que as rapazas escollan libremente
una carreira científica ou tecnolóxica, que
son ámbitos nos que a presenza feminina
apenas chega ao 30% do total de estudantes.
A directiva do Banco Sabadell apuntou
ao “momento histórico” que está a vivir a
humanidade, no que a tecnoloxía transforma todos os ámbitos da nosa vida e economía e asegurou aos estudantes do IES Valle
Inclán de Pontevedra que “estades vivindo
o pico da onda dun momento histórico e,
se vos dedicades a estas carreiras STEM,
ides surfear a onda porque actualmente
todos os sectores e empresas teñen unha
vertente dixital. O futuro é tecnolóxico”.

Girl STEM, unha iniciativa de
AGASOL e AMTEGA

AGASOL e AMTEGA queren reducir a
fenda entre mulleres e homes nos estudos
nos eidos STEM (Ciencia, Tecnoloxía, Enxeñería e Matemáticas), nas que o alumnado
feminino apenas se sitúa en torno ao 30%.
Para iso, poñen en marcha o programa Girl
STEM: derrubando estereotipos, que se desenvolverá nas sete grandes cidades galegas
durante os meses de setembro e outubro.
Trátase dun programa de asesoramento con mulleres referentes de recoñecido
prestixio que, a través de diferentes sesións
de traballo con mocidade de ESO e Bacharelato, achegarán a súa experiencia, falando da súa traxectoria, clarificando dúbidas
e contribuíndo a derrubar estereotipos. A
primeira cita, o 21 de setembro, contou coa
presenza de Edita de Lorenzo. A seguinte
será o 19 de outubro, con Julia Bernal. 
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O

HomePod chegará a España o 26 de outubro e,
de feito, quen xa posúa un destes altofalantes
conectados dende o 17 de setembro funcionan
en español (coa vista posta tamén no mercado
mexicano).
Estes altofalantes están pensados para tirar proveito
de Siri e do servizo de Apple Music e, en contraste cos
Google Home ou os Amazon Echo, non están orientados
a ser interfaces para un asistente persoal, senón que a
súa función principal é a reprodución musical, polo que
o seu deseño está orientado principalmente a conseguir
unha grande calidade sonora.
Dende que conta con soporte de AirPlay 2 é moito
máis doado empregalo a través de dispositivos móbiles
de Apple (de xeito que, aínda que o único servizo de
streaming compatible con altofalante é Apple Music,
permite que dende o móbil podamos lanzar outros
servizos como Spotify), así como poder combinar dous
altofalantes para conseguir son estéreo ou repartilos a
través de varias instancias converténdose nunha especie
de fío musical.
Cómpre salientar que,
aparte da reprodución de
cancións de Apple Music
tamén facilita o streaming
de podcasts de xeito independente ao smartphone,
facilitando así a solicitude
de podcasts a escoitar a
través de Siri. Siri tamén
facilita o control dos
nosos accesorios domóticos (compatibles con
HomeKit) mediante ordes
de voz. 

A

índa que a marca ZEISS está asociada principalmente ás
ópticas de calidade para cámaras fotográficas, conseguiron
chamar poderosamente a atención coa súa nova cámara ZEISS
ZX1, xa que permite no propio dispositivo sacar a fotografía, editala, publicala e incluso facer unha copia de seguridade da
mesma.
A ZEISS ZX1 ten un deseño bastante curioso, cunha forma que busca principalmente ter un cómodo agarre grazas á súa curvatura, está equipada cunha
lente ZEISS Distagon de 35 milímetros de
alto rendemento con apertura f/2 tras a que
se agocha un sensor CMOS de fotograma
completo de 37,4 Mpíxeles, ofrecendo así
unha calidade de imaxe. Pode manexarse
mediante diais tradicionais e a súa pantalla
táctil traseira acompañada por un visor
electrónico OLED de alta resolución (Full HD
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O

novo produto de Withings é o smartwatch Steel HR Sport, que
como xa dá a entender o seu nome, trátase dun reloxo de pulso
conectado e multi-deporte, con sensor cardíaco, que presume
dun deseño premium nunha caixa de 40 milímetros de aceiro
inoxidable de 316L e resistencia á auga (até 5 atmosferas). Este accesorio véndese xa por 199,95 euros con esfera en cor branca ou negra
e coa posibilidade de engadirlle correas de silicona e coiro que custan
29,95 e 49,95 euros respectivamente.
Co reloxo de Withings, aparte da hora actual, tamén podemos ver a
porcentaxe da actividade diaria marcada como obxectivo e información adicional (como pasos, calorías, distancia ou ritmo cardíaco). O
Steel HR Sport pode conectarse ao noso smartphone con iOS ou Android, dende o que podemos configurar os nosos obxectivos a través
da aplicación Health Mate.
O Steel HR Sport pode rexistrar a nosa actividade en máis de 30
deportes. O reloxo, ao conectalo co smartphone, permite rexistrar a
posición GPS quedando os traxectos asociados ao mapa.
Un dos detalles máis salientables é a súa autonomía, que chega até
os 25 días, pero que poden incrementarse até 20 días máis no modo
de aforro de enerxía. Ao durar varios días a autonomía, o reloxo pode
aproveitarse para analizar o sono do usuario, así como tamén pode
empregarse a xeito de espertador silencioso (mediante vibración).
Durante o día pódense recibir notificacións do móbil, que amosaranse
na súa pequena esfera dixital. 

nun tamaño de só 0,7 polgadas). Tamén é capaz de disparar vídeo 4K
a 30 imaxes por segundo ou Full HD a 60 imaxes por segundo.
Pero como estamos ante unha cámara que semella ideal para
usuarios viaxeiros, un detalle que entusiasmará a moitos é que as
fotografías almacenadas en RAW poden logo editarse na propia
pantalla de 4,34 polgadas (cunha resolución de 1.280 x 720 píxeles)
mediante unha versión integrada da aplicación Adobe Photoshop
Litghtroom CC.
A cámara está equipada con conectividade sen fíos (NFC, Wi-Fi AC e Bluetooth 4.1
LE) e por cable (USB-C) facilitando que as
instantáneas poidan compartirse rapidamente, aínda que o respaldo das imaxes
na nube tampouco ten por que ser moi
urxente, xa que a ZEISS ZX1 está equipada
cunha xenerosa unidade SSD con 512 GB de
capacidade. 
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P

ara poder suplir as limitacións propias do tamaño do sensor das cámaras nos smartphones
xurdiron as cámaras duais, pero esta tendencia
pode forzarse, e así temos que o Galaxy A7 de
Samsung terá unha cámara traseira tripla, o que abre
novas posibilidades a este terminal de gama media.
Por unha banda o Galaxy A7 ten unha cámara de 8
Mpíxeles cun obxectivo grande angular de 120 graos,
o que consideran que é o mesmo ángulo de visión
que o ollo humano, facilitando así que poidamos tirar
fotografías sen que se nos escape nada. Cando buscamos definición temos unha cámara de 24 Mpíxeles
(con apertura f/1.7), que co apoio da cámara de profundidade consegue fermosos retratos empregando
o desenfoque de fondo, aínda que a súa elevada
resolución tamén pode aproveitarse para combinar 4
píxeles en 1, para poder xerar fotografías máis claras

en contornos de baixa luminosidade. A todo isto
súmaselle un optimizador de escenas intelixente.
Este novo móbil tampouco esquece os autorretratos, e a súa cámara frontal conta cun sensor de 24
Mpíxeles (con apertura f/2.0) e un flash LED axustable, sendo tamén capaz de desenfocar o fondo nos
selfies e aplicar distintos filtros.
O Galaxy A7 conta cunha pantalla Super AMOLED
de 6 polgadas cunha resolución de 2.220 x 1.080
píxeles, procesador de 8 núcleos a 2,2 GHz, 4 GB de
RAM, 64 GB de almacenamento interno (ampliable
mediante tarxetas microSD de até 512 GB, NFC, lector
de pegadas dixitais lateral, Wi-Fi AC, Bluetooth 5.0 e
batería de 3.300 mAh, que tamén presume de son
inmersivo Dolby Atmos e carcasas en cores rechamantes (azul, negro, dourado ou rosa). Esta prevista a
súa chegada ao mercado para o 11 de outubro. 

H
O

encontro sobre realidade
virtual organizado por
Facebook, o Oculus Connect
5 (OC5) serviu para presentar
un dos produtos máis prometedores
neste ámbito, o casco autónomo
Oculus Quest, que ofrecerá 6 graos
de liberdade (ou sexa, que o usuario
poderá mirar e moverse en calquera
dirección, como se estivese nun
mundo físico) e chegará ao mercado
na primavera de 2019 a un prezo de
399 dólares.
O casco Oculus Quest inclúe un
par de mandos Touch, que permite
interactuar cos mundos virtuais dun
xeito natural, xa que así rexistran os
movementos das nosas mans no espazo e permiten un nivel de control
que resulta moi axeitado tanto para
experiencias inmersivas como xogos
ou manexo de interfaces.
Aseguran que no seu lanzamento
Oculus Quest chegará con máis de
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50 xogos e experiencias, estando xa
previstas moitas máis e, ao non depender dun ordenador de alta gama
nin precisar de incómodos cables,
semella que teremos un produto
moi atractivo.
Oculus Quest contará co mesmo sistema de visualización que
Oculus Go, ou sexa, unha pantalla
de 1.600 x 1.440 píxeles para cada
ollo, integrará son, e os seus mandos
serán como os que se empregan en
sistemas de escritorio.
Para poder percibir os espazo ao
redor do usuario o casco contará
con sensores de movemento e
posición, así como de tecnoloxía
de visión artificial aplicada para
que non sexa precisa a instalación
de sensores na habitación na que
queiramos empregar o casco, o que
permite incluso levar o casco dun
sitio a outro sen grandes
problemas. 

ai xa máis dun ano que Apple anunciou o
seu cargador sen fíos AirPower, e dado que
aínda non hai previsión sobre a data na que
chegará a comercializarse o produto, outros
fabricantes moven ficha, e así Belkin anuncia que
en decembro porá á venda o BOOSTUP Wireless
Charging Dock, un cargador por indución que será
capaz de cargar simultaneamente sen fíos un móbil
a partires do iPhone 8 e un reloxo Apple Watch,
converténdose nunha opción moi atractiva para os
usuarios.
Este novo cargador pode achegar até 7,5 watts a
través do sistema de carga indutiva para o teléfono
(sendo compatible con fundas de até 3 milímetros
de grosor), pode entregar até 5 watts a 1 Ampere
a un Apple Watch e incluso conta cun porto USB-A
de 1 Ampere para poder recargar outro
dispositivo.
Este produto terá un prezo
duns 160 dólares nas tendas de
Apple, aínda que cómpre salientar que Belkin tamén conta cunha
base de carga chamada PowerHouse, que en vez de carga Qi
conta con carga por Lightning,
o que permite que o seu prezo
oficial sexa de 99,99 euros (aínda
que actualmente pode atoparse
por 30 euros menos en Amazon.es). 

Nintendo Switch | PC

En 2009 os usuarios de Xbox 360 tiveron a fortuna de poder gozar de
R-Type Dimensions, fusión dos xogos R-Type e R-Type II que presenta 14 fases
que poderán percorrerse cos gráficos orixinais ou cunha aparencia gráfica
renovada. Este magnífico shoot’em up ou matamarcianos de desprazamento
lateral chegou a PlayStation 3 en 2014 e agora Tozai Games anuncia que
vai adaptalo a Nintendo Switch e PC (Steam), o que é unha magnífica nova
para quen queira recuperar a experiencia de dous grandes xogos de 1987
e 1989.
Aínda que a versión de Xbox 360 é retrocompatible con Xbox One, ou
sexa, que pode xogarse na actual consola de Microsoft, R-Type Dimensions era actualmente un xogo cunha dispoñibilidade moi limitada
(xa que a versión de PS3 non pode xogarse en PS4) e que vaia ter
versión para Switch e PC daralle unha nova vida.
O novo R-Type Dimensions será como as entregas anteriores, ou sexa, que terá as 8 fases de R-Type e as 6 de
R-Type II, permitirá gozar do xogo con gráficos 2D ou
3D (conmutables durante o xogo), replicará aos
xogos de recreativa no seu modo clásico e tamén contará cun modo infinito. Presentarase
en sociedade durante o Toky Game Show
e sairá á venda no inverno. 

Nintendo Switch | PC

O recente anuncio de que o clásico Windjammers estrea
versión para Nintendo Switch este outono, resulta ser
unha xogada para revitalizar a marca, xa que Dotemu está
a preparar o xogo Windjammers 2 para Nintendo Switch
e PC, secuela que verá a luz en 2019 e que recuperará o
espírito do xogo orixinal, gozando agora de gráficos en
dúas dimensións debuxados a man.
Windjammers 2 contará con novas pistas e novos
xogadores, así como novos ataques especiais e unha
xogabilidade mellorada, permitindo botar partidas contra
outros xogadores tanto en local como a través da Internet,
de xeito que iría moito máis do que sería unha remasterización e sería unha auténtica secuela que ten como reto
conseguir que se converta nun éxito do xogo competitivo
en liña como foi o xogo orixinal no seu día nos salóns
recreativos. 
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Playstation mini

O 3 de decembro de 1994 saíu á
venda no Xapón a primeira consola
PlayStation, proposta moi ousada
por parte de Sony ao chegar ao mercado nun momento no que SEGA e
Nintendo tiñan o sector totalmente
dominado, e non só conseguiu
facerse un oco, senón que incluso
logrou imporse, superando o cento
de millóns de consolas vendidas,
preparando o terreo para o que
sería o grande éxito da compañía,
a PlayStation 2.
Este ano, na mesma data,
teremos outro interesante
lanzamento, no que Sony
sube ao carro das consolas en miniatura, e pon á
venda en EE.UU., Xapón e
Europa a PlayStation Classic,
réplica de tamaño reducido da
PlayStation orixinal que inclúe 20
xogos precargados, entre os que

IOS | Android

A saga de xogos do Profesor Layton foi un dos éxito máis
salientables de Nintendo DS e 3DS, con dúas triloxías e varios
xogos independentes para distintas plataformas, e agora que as
primeiras entregas semellan ter rematado a súa vida comercial
volven saltando ao móbil, de xeito que xa podemos mercar El
profesor Layton y la villa misteriosa para iOS e para Android a un
prezo de 10,99 euros, de xeito que no smartphone ou na tableta
podemos gozar dun xogo de hai máis de 11 anos que ten máis
que constatada a súa calidade e poder á hora de cativar ao
usuario.
Poder gozar en dispositivos móbiles dun xogo que vendeu
máis d e17 millóns de unidades é algo que agradecerán tanto
os que viviran as aventuras de Layton nas portátiles de Nintendo como os que queren agora achegarse a esta aventura de
quebracabezas e misterios, que conta agora con gráficos remasterizados en alta definición, así como novos vídeos animados,
de xeito que trátase dunha versión mellorada dun clásico que
recolle máis dun cento de minixogos que superar. 
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destacan Final Fantasy VII, Jumping
Flash, Ridge Racer Type 4, Tekken 3 e
Wild Arms.
A PlayStation Classic é un 45%
máis pequena que a consola orixinal,
aínda que os seus mandos si contan
cun tamaño e deseño semellantes
aos orixinais, para que a experiencia
de xogo sexa o máis fiel posible
á que podía terse na consola que
estreou a marca PlayStation.
A nova máquina venderase a
99,99 euros, incluíndo 2 mandos
con cable (permitindo así gozar
do modo multixogador nos xogos
compatibles) e inclúe o cable HDMI
para poder conectala a un televisor
moderno. Queda agora saber o catálogo completo de xogos que incluirá
e se haberá que reservala para poder
facerse coa mesma (como acontecía
inicialmente coas consolas mini de
Nintendo). 

