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Sigue a última hora de todo o que che interesa en materia de I+D+i.
O noso boletín diario é o de maior difusión por subscrición en Galicia,
tal como o amosan os máis de 3.000 subscritores que reciben no seu
correo electrónico un resumo de xeito gratuíto do máis destacado en
materia de novas tecnolóxicas.
A que agardas? Subscríbete XA! É de balde.
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Tecnoloxía sen muros

C

ómpre sacar as tecnoloxías á rúa
e deixar que a xente se implique,
participe na súa construción e
coñeza as vantaxes de innovar. Por
que motivo? Pois, para comezar,
porque unha sociedade máis mergullada no coñecemento TIC, será
sen dúbida unha sociedade onde a calidade de vida
sexa maior, onde as posibilidades de actuar eficazmente contra problemas concretos serán máis amplas e
firmes, e onde as opcións de acadar progreso económico, científico, social e educativo presentaranse como
piares sólidos a proba de derrubes. Este é en boa medida o ideario dun dos grandes eventos tecnolóxicos da
tempada, en palabras do organizadores “o evento tecnolóxico máis importante de cantos se teñen argallado
en Galicia”. Estamos a falar de Mobile Week Coruña,
cuxa primeira edición desenvólvese entre os días 21
e 28 de novembro, incluíndo un programa de arredor
de cento accións TIC a desenvolver en máis de 20
espazos distintos da contorna coruñesa, e contando co
patrocinio de máis de 60 empresas e institucións. Dáse
a circunstancia de que un dos principais obxectivos
da MWC é, tamén, un dos principais obxectivos desta
revista: que o progreso derivado das novas tecnoloxías
non chegue só a círculos reducidos. Que chegue a nós,
a vós e mesmo a quen nunca tivo oportunidade de
usar unha aplicación, enviar unha mensaxe ou facer
unha xestión administrativa en liña. 
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Fotos páxinas 2, 3, 10, 12, 13, 18 e 19:
Deseñadas por Creativeart / Freepik

Nº

182

icia

Revista

ncia,

de Cie

ción

Innova

noloxía

de Gal

e Tec

anos

ando
inform

ro.com

digoce

www.co

, preto
das TIC adanía
Preto da cid senta a

pre
b
Lugo dora we
ova
ión de
putac súa inn
ullet
SilverB ve do
n de
cla soas
peza
edició
Nova G lembra aóxico: as per
nol
ETI
e futuro
O CP greso tec
sente galega
pro
o, preeradora a súa
sad
Pa nha op con nós ruta
du
parte folla de
R com

A De

l STEM
ma Gir ogas
Progralleres tecnólacións
As mu ulsan voc
imp

xías
Tecnoalo
e vid
Galici

Síguenos en:


https://www.facebook.
com/codigocero

4|

https://twitter.
com/codigocero

a pech

a file

iras arr

edor

da bio

tech

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

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

As redes ultrarrápidas de R chegan a
200 fogares e empresas de Muros



Proseguen os traballos da firma
R para introducir redes ultrarrápidas nas áreas da nosa terra que non
contan con elas. Entre as contornas
onde se veñen de estrear estes equipamentos de FTTH (Fiber To The Home)
figura o concello de Muros. O fornecemento desta infraestrutura implica a
posta a disposición de accesos de nova
xeración (con servizos avanzados de
teléfono, Internet de alta velocidade e
televisión dixital multicanle de R) para

Chega a nova edición da
Maker Faire Galicia



Dun tempo a esta parte estase a
constatar unha realidade que xa
practicamente fica fóra de discusión. É
esta: quen queira facer tecnoloxía, creala coas súas propias mans e enchouparse ben dos coñecementos e habilidades dos demais, vai poder facelo. Que
estamos en Compostela os días 24 e
25 de novembro e queremos avanzar
no noso camiño argalleiro? Pois nada
mellor que visitar o evento Maker Faire
Galicia, que chega á súa
cuarta edición na Cidade
da Cultura. Por certo que
as entidades organizadoras da feira veñen de
presentar o programa de
actividades. Haberá charlas, obradoiros, campionatos de robots, exhibicións
de parkour, circuítos de
drons ou carreiras de
coches DIY, entre outras
moitas accións.
Segundo explican as
responsábeis da cita, esta,
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200 fogares e empresas do dito concello coruñés.
Coma noutros traballos semellantes,
o operador galego salientou que o
remate do despregue de fibra óptica
levouse a cabo “aproveitando ao máximo as infraestruturas municipais da
localidade”.
O fornecemento de fibra en Muros
abéiranse ao Plan PEBA-Avanza do
Ministerio de Economía e Empresa, do
que R foi adxudicataria en 2016 para

amais de incluír a xa tradicional feira
expositiva (na que se poderán ver os
enxeños máis innovadores dos makers
participantes), tamén porá a disposición dos asistentes “un amplo programa de actividades dirixido a todo
tipo de públicos de diferentes idades
e cunha gran diversidade de contidos
e obradoiros, desde a biotecnoloxía,
a electrónica ou os bioplásticos até a
programación ou a fabricación de zocas
con materiais reciclados”.
Asemade, as entidades organizadoras
salientan “o exclusivo circuíto de drons
que terá lugar no túnel subterráneo da

despregar FTTH (fibra até o edificio)
nas chamadas “zonas brancas”, é dicir,
as que nunca dispuxeran de accesos
de alta velocidade até este momento.
Xunto co da provincia da Coruña, o
operador galego conseguiu tamén a
adxudicación doutros dous proxectos; un, para as provincias de Lugo e
Ourense e outro para a de Pontevedra.
En total, os tres proxectos supoñen un
investimento de preto de 8 millóns de
euros, dos que 4,3 son subvencionados
polos fondos FEDER da Unión Europea,
a través do Programa de Extensión da
Banda Larga de Nova Xeración (PEBAPlan Avanza) do Ministerio de Economía
e Empresa.
Respecto da provincia da Coruña, o
investimento rolda os 3,8 millóns de euros, dos cales 2,1 proceden dos fondos
europeos.
R engadiu que cando se completen
os traballos de despregue nas catro
provincias galegas, arredor de 33.000
fogares e empresas destas “zonas brancas” formarán parte do millón longo de
fogares e negocios que a día de hoxe
están en disposición de recibir os servizos avanzados de R en Galicia. 

Cidade da Cultura” ou, tamén, a actividade chamada Hebocon, un campionato de robots para familias.
Respecto do capítulo de charlas,
amais de contar cos xa anunciados Jose
Luís Cordeiro, David Aguilar ou Gael
Langevin, a edición deste ano tamén
destaca pola integración de conferencias independentes ao abeiro do
programa oficial do evento, como as
coordinadas polo NOS Day ou o grupo
de mulleres tecnolóxicas Galstech, e
coas que se fomenta a colaboración
entre as diferentes comunidades tech
de Galicia.
Para esta cuarta edición,
a Maker Faire Galicia volve
contar co patrocinio da
Fundación Cidade da
Cultura de Galicia, que
acolle tamén o evento
no Gaiás, e do Concello
de Santiago a través do
programa Compostela
Móvese. Tamén colabora
co evento a Fundación
Española para a Ciencia e
a Tecnoloxía – Ministerio
de Ciencia, Innovación e
Universidades. 
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O GDG DevFest Galicia celébrase
en Santiago o 17 de novembro



O vindeiro 17 de novembro, sábado, vaise celebra en Compostela
o GDG DevFest Galicia, en palabras dos
organizadores “un dos maiores eventos
tecnolóxicos da nosa terra”. A cita será
na Escola Técnica Superior de Enxeñaría da USC, onde teñen o seu centro
operacións boa parte dos impulsores do
evento (tamén estudantes da dita escola). Segundo nos contan, o GDG DevFest
son eventos a grande escala dirixidos
por e para a comunidade de usuarios
e desenvolvedores de novas tecnoloxías. Celébranse cada ano en todo o
mundo, polo que “non hai dous DevFest
iguais”, aclaran. Porén, si que teñen en
común o seguinte: “Están alimentados

pola crenza de
que cando os
profesionais TIC
se xuntan, cousas incríbeis poden ter
lugar”.
Volvendo ao evento compostelán, está organizado polas diferentes
comunidades GDG existentes na nosa
xeografía, amais de contar co patrocinio
de importantes empresas tecnolóxicas.
Segundo nos contan, será “unha intensa
xornada de actividades”, cunha duración
total aproximada de oito horas e cun
programa máis que completo de charlas
e obradoiros. Haberá, tamén, xantar
para os asistentes.
Igualmente, haberá sorteo dalgúns

produtos tecnolóxicos, ao remate da
xornada.
“As charlas serán de alto nivel,
impartidas por destacados profesionais do sector”, comentan os
impulsores da cita, engadindo que esta
contará coa presenza dun desenvolvedor experto de Google en materia de
tecnoloxías na nube.
Toda a información sobre o
evento pode ser consultada na
páxina web do mesmo, onde son
explicados outros moitos datos de interese: https://devfest.gdggalicia.com/. 

O embaixador de Estonia relata na
Deputación da Coruña a historia dixital do seu país



O pasado mércores 7 de novembro, a Deputación da Coruña
organizou unha xornada sobre economía dixital (inserida no ciclo Europa
na provincia da Coruña) que contou
coa presenza de representantes das
embaixadas de Estonia e Finlandia, da
axencia AMTEGA e da Dirección Xeral
de Rede de Comunicación, Contido e
Tecnoloxía. O embaixador do devandito país báltico, Rasmus Lumi, explicou
na sede da entidade provincial o
proceso que converteu este país na
referencia dixital de Europa.
Na cita, que contou coa presenza do
presidente da Deputación, Valentín
González, Lumi debullou a experiencia
do seu país en materia de tecnoloxías,
unha experiencia que o levou a ser
un referente en eAdministración e en

innovación empresarial,
contando con importantes avances como unha
educación plenamente
dixital (dende o primeiro
grao, ou antes, as nenas
e nenos xa aprenden a
programar), cun sistema
de identificación dixital
obrigatorio e universal
para cada cidadán (dende
o nacemento) e cunha
cifra de servizos dixitais
aos que se pode acceder coa dita identificación que roldaba o ano pasado a
cifra de 4.000 servizos de balde. Ademais, Internet ten sido declarada como
un dereito humano básico.
Na cita tamén participou a representante da embaixada finlandesa

en España, Anabella Polo, que tamén
debullou a andaina dixital do devandito país, sen dúbida outro líder europeo
en procesos de dixitalización tanto na
administración pública como no sector
privado. 

A ACTUALIDADE DO MOTOR
21 ANOS INFORMANDO

w w w.sprintmotor.com

Guerra á fenda
de xénero

A directora xeral de Red Hat fai
unha proclama para que o talento
feminino chegue ás TIC

N

a nosa terra, nin a mocidade en xeral aposta o suficiente por carreiras STEM (Ciencia,
Tecnoloxía, Enxeñería
e Matemáticas) nin
tampouco as mozas
teñen todas as facilitades e os estímulos
que deberan ter para convertérense en
tecnólogas ou científicas. Esta realidade
leva anos poñéndose de relevo e criticándose, e o pasado 19 de outubro escoitouse
ben alto na nova xeira de divulgación e información do o programa Girl STEM, dirixido a combater a falsa crenza que identifica
aos homes coa ciencia e novas tecnoloxías,
deixando de lado o crucial traballo das mulleres nestes ámbitos. Girl STEM, que vén
da man da Asociación Galega de Empresas de Software Libre (AGASOL) e a axencia
AMTEGA, contou na devandita xornada
coa presenza de Julia Bernal, directora xeral de Red Hat.
A relatora, considerada unha das máis
importantes directivas españolas, engadiu
ao devandito que o talento feminino “non
está chegando como debería chegar ás
carreiras técnicas”. Así o manifestou na xornada que celebrou na Coruña (na sede da
Fundación Barrié de la Maza) o programa
Girl STEM: derrubando estereotipos, inserido no Plan de Talento Dixital de Galicia,
DigiTalent 2020, impulsado pola AMTEGA.
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Bernal, unha das candidatas ao Top 100
Mulleres Líderes 2018, dixo que as profesións STEM (as vencelladas aos eidos da
Ciencia, Tecnoloxía, Enxeñería e Matemáticas) teñen “máis demanda que nunca”, pero
o interese polas carreiras técnicas por parte
das mulleres “descendeu un 25% nos últimos dez anos”, aludindo a información recente achegada pola organización mundial
UNESCO.
Na cita con rapazas e rapaces de varios
centros de ensino da Coruña e da súa contorna, Bernal engadiu que “non se pode
permitir prescindir do talento das mulleres
nun escenario que cambia cada vez a unha
maior velocidade”. Asemade, fixo un chamamento para, entre todas e todos, facerlles ver ás mozas que “a creatividade non é
incompatíbel con estas carreiras, é máis, é
necesaria xunto con outros valores como a
colaboración e a necesidade de compartir
coñecementos”.
Na sesión tamén participou Rosa Méndez,
directora da área de Sociedade Dixital da
AMTEGA, quen indicou que en Galicia “só o
9,3% das persoas que estudan unha carreira
universitaria escolle ámbitos STEM”, dos cales só unha quinta parte son mulleres, unhas
cifras que, segundo Méndez, "contrastan
coa ampla empregabilidade" das profesións
científico-técnicas. A directora tamén salientou que as profesións STEM dan emprego a
17.000 persoas na nosa Comunidade.

Quen é Julia Bernal
Segundo nos conta AGASOL, é a directora
xeral de Red Hat en España e Portugal desde
xaneiro de 2017, e foi a primeira muller en
ocupar este cargo na compañía en España.
Ten máis de 25 anos de experiencia no sector
das Tecnoloxías da Información (TI) e ocupou
unha manchea de posicións técnicas e de liderado en referentes tecnolóxicos como HP,
Sun Microsystems e Oracle. A compañía norteamericana Red Hat, representada na Península por Julia Bernal, é a maior empresa provedora de solucións de código aberto (open
source) empresarial do mundo, cun valor en
Bolsa superior aos 25.000 millóns de dólares
e uns ingresos anuais de case 3.000 millóns (a
única organización do seu sector que alcanza
esa cifra).

Girl STEM, obxectivos e metodoloxía

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. Logo foi a quenda de
Monsterrat Guardia e de Deborah García. 
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O dron do futuro
ten tecnoloxía galega
O ITG e SDLE lanzan un aparello aéreo smart
con capacidade de voar até nove horas

A

autonomía e a capacidade de actuar intelixentemente representarán,
sen dúbida, o despegue
definitivo dos vehículos
aéreos non tripulados,
tamén coñecidos como
drons. A nosa terra está a xogar un papel
importante neste ámbito de traballo, e este
mes de outubro deuse a coñecer un exemplo deste labor dos nosos desenvolvedores
na procura de mellorar as condicións e capacidades dos UAV. Falamos do modelo Zarek
V2, un modelo de dron xa operativo que foi
presentado os días pasados polo Instituto
Tecnolóxico de Galicia e a súa socia, a firma
madrileña Star Defence Logistics & Engineering (SDLE). O vehículo, desenvolvido polas
dúas entidades ao abeiro da unidade mixta
de traballo FASTFly (Full Autonomous Systems for UAS), seguirá incorporando
melloras (de maneira progresiva)
até 2020.
No acto de presentación, no que
participaron unhas cen persoas,
interviñeron Patricia Argerey, directora da Axencia Galega de Innovación (GAIN); Carlos Calvo, director
do Instituto Tecnolóxico de Galicia
(ITG); Eduardo Faro, director da división de UAV civís de SDLE e Analía
López, directora de Sensórica e Comunicacións de ITG.
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rios civís onde as distancias son maiores e
onde as operacións son máis complexas e/
ou repetitivas.
A tecnoloxía do propio vehículo complétase coa creación de niños de recarga smart
e autónoma (Dron in a Box) que lle permitirán operar en longas distancias ou durante
períodos ininterrompidos 24x7, grazas á
posta en xogo de puntos de aterraxe, recarga e comprobación cen por cen autónomos
en diferentes emprazamentos dun percorrido específico.
O sistema incorpora tamén un sistema de
telemetría innovador, que sitúa o modelo
Zarek en disposición xerar datos en tempo real dunha manchea de parámetros de
funcionamento, posibilitando un completo
mantemento preditivo e unha mellor optimización dos custos operativos.
Como resultado desta alianza, xa está operativo o dron modelo Zarek V2, que será xestionado de maneira intelixente e terá unha
autonomía, en palabras do ITG, “descoñecida
até o de agora”. En que se traducirá isto? Pois
segundo se fixo saber, en máis horas de voo,
nunha transmisión moito máis completa de
información e nunha meirande independencia do piloto. No acto tamén se lembrou que
o proxecto ten un plan de desenvolvemento até 2020 e un orzamento de 2 millóns de
euros. Conta cun equipo de traballo dunha
ducia de investigadores e prevese que poida
xerar cinco empregos de nova creación.
O labor de investigación e desenvolvemento que o ITG desenvolve no marco da
UMI céntrase en dotar aos drons de “meirande operatividade respecto da ofrecida
polas solucións comerciais actuais”. Desta
maneira, o aparello poderá voar en escena-

SDLE: desenvolvemento técnico
do Zarek V2

Ao abeiro deste proxecto, SDLE encárgase do deseño, desenvolvemento técnico e
construción do aparello de ala fixa (con feitura de avión) que, cun peso de 25 quilogramos, terá unha autonomía de máis de nove
horas. Isto, segundo explicaron os responsábeis da empresa, será unha realidade grazas
“a un sistema eléctrico de inxección e unha
velocidade de cruceiro de 100 quilómetros
por hora, podendo voar a altitudes maiores
que os seus competidores deste segmento”.
Por outra banda, en virtude dos desenvolvementos nas comunicacións que foron
incorporados nesta aeronave, poderá ser
pilotada desde un centro de mando remoto
ou desde unha estación de control sobre o
terreo.
No acto de presentación, explicouse tamén que o Zarek V2 ten capacidade para
despegar e aterrar de maneira
vertical (VTOL), séndolle posíbel
acceder a localizacións de difícil
acceso ou orografía. “O UAV cumpre os requirimentos para operar
en contornas de emerxencias,
vixilancia de costas e todo tipo
de misións de seguridade en espazos onde non hai infraestrutura para avións non tripulados
que requiren de pista para o seu
despegue e aterraxe”, engadiron
SDLE e ITG. 
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Talento galego
no mundo

O CITIC participa na Conferencia
da Asociación Española para a
Intelixencia Artificial (CAEPIA)

O

Centro de Investigación
TIC (CITIC) da Universidade da Coruña participou no mes de outubro
na XVIII Conferencia da
Asociación Española
para a Intelixencia Artificial (CAEPIA 2018), un foro internacional
que se celebra de forma bienal, aberto a investigadores de todo o mundo dispostos a
debater sobre os últimos avances científicos
e tecnolóxicos en Intelixencia Artificial.
Así, varios investigadores do CITIC presentaron oito traballos nas áreas de Computación Evolutiva e Aprendizaxe Automática e
as súas extensións a Big Data e aplicación
en áreas como a clasificación das etapas do
sono.
Ademais, o investigador Carlos Gómez
Rodríguez coorganizou, xunto a Eugenio
Martínez Cámara (Universidade de Granada), o titorial Procesamiento del Lenguaje Natural y Análisis de Sentimientos. O obxectivo
do mesmo foi describir como representar
a linguaxe natural para ser procesada por
unha computadora, é dicir, como construír

características que representen a linguaxe
natural.
Grazas aos seus traballos, os investigadores do CITIC foron premiados no marco da
CAEPIA 2018 en catro categorías:
• Premio ao mellor traballo (ex aequo)
presentado no II Workshop en Big Data
y Análisis de Datos Escalable: Segmentación de mercado explicable sobre datos de
alta dimensión. Carlos Eiras Franco, Bertha
Guijarro Berdiñas, Amparo Alonso Betanzos, Antonio Bahamonde.
• Premio ao mellor traballo presentado
por un alumno (Carlos Eiras): Selección
de características escalable con ReliefF mediante el uso de Hashing Sensible a la Localidad. Carlos Eiras Franco, Bertha Guijarro
Berdiñas, Amparo Alonso Betanzos, Antonio Bahamonde.
• Premio ao mellor paper no Workshop de
Deep Learning: Uso de técnicas de Saliency para Selección de Características. Brais
Cancela, Verónica Bolón Canedo, Amparo
Alonso Betanzos, João Gama.

 Hai que salientar que a
investigadora Amparo Alonso foi
reelixida presidenta da Asociación Española para a Intelixencia
Artificial (AEPIA), unha agrupación formada por docentes, investigadores e profesionais que
comparten intereses en temas
relacionados coa Intelixencia
Artificial. Alonso revalidou o seu
cargo para os vindeiros anos por
unanimidade.

• Premio ao mellor paper no Simposio Teoría y Aplicaciones de Minería de Datos:
Análisis de algoritmos de cuantificación basados en ajuste de distribuciones. Alberto
Castaño, Laura Morán Fernández, Jaime
Alonso, Verónica Bolón Canedo, Amparo
Alonso Betanzos, Juan José del Coz. 

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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Máis banda larga

ultrarrápida

Chegan novas axudas para equipar
empresas e autónomos de contornas illadas
Os principais requisitos e obrigas que
deberán cumprir os solicitantes “serán
non dispoñer actualmente da posibilidade de acceso a redes ultrarrápidas de
cando menos 30 Mbps e manter a alta no
servizo contratado inicialmente durante
cando menos 1 ano”. Para cada solicitude
valorarase “a mellora que supón o servizo
de banda larga ultrarrápida incluído na
proposta, o esforzo inversor previsto e
valoraranse tamén as solicitudes recibidas
das pequenas empresas”, segundo explica
a devandita axencia autonómica.

Outras actuacións dirixidas ao
espallamento de redes ultrarrápidas

Q

ue Internet estea onde
menos esperas atopalo.
Este é un dos grandes
obxectivos do Plan de
Banda Larga 2020 e este
é, tamén, o obxectivo
da nova convocatoria
de axudas que vén de
achegar a axencia AMTEGA para equipar
con banda larga ultrarrápida a empresas e
autónomos de zonas illadas da nosa terra.
As axudas poderanse solicitar até o 31 de
xaneiro. A nova convocatoria, que se publicou este 9 de novembro no Diario Oficial
de Galicia, forma parte (precisamente) do
devandito Plan de Banda Larga 2020.
Ao abeiro deste novo paquete de subvencións, os interesados poderán presentar cadansúas solicitudes de maneira
individual ou en agrupación de empresas
(co fin de facilitar a dotación dos servizos
ultrarrápidos ás empresas e autónomos situados en localizacións próximas). Segundo nos conta a Axencia para a Moderniza-
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ción Tecnolóxica de Galicia que dirixe Mar
Pereira, esta liña de axudas complementa a
lanzada en 2017, con obxectivos análogos
de apoiar ás empresas e máis aos autónomos, e cun orzamento de 500.000 euros. A
segunda convocatoria, a presentada este 9
de novembro no Diario Oficial de Galicia,
engade á devandita contía outros 600.000
euros máis.
Segundo informa AMTEGA, as axudas
subvencionarán ata o 100% dos custos das
tarefas necesarias para dotar de banda larga
ultrarrápida á empresa, ata un máximo de
20.000€ por proxecto. Porén, os proxectos
deberán ter un custo mínimo de 2.000€.
Estas subvencións co-fináncianse ao 75%
polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (FEADER) no marco do Plan
de desenvolvemento rural de Galicia 20142020 (PDR).
Os interesados poderán presentar as súas
solicitudes ata o 31 de xaneiro dende o día
seguinte á publicación da convocatoria no
DOG.

O Plan de Banda Larga de Galicia 2020,
puxo en marcha en xullo de 2016 unha
primeira actuación para conectar en dous
anos un total de 81 polígonos industriais
das catro provincias galegas a redes de
ata 350 Mbps, que non contan con cobertura de redes ultrarrápidas nin previsión
de dispoñer deste servizo. Todo isto implicou que tralo remate do mes de outubro
de 2018 contabilizáronse un total de 130
polígonos, nos que se concentra case o
93% da superficie empresarial ocupada,
que dispoñen de acceso a redes de máis
de 100 Mbps.
Por outra banda, o Plan da Xunta conta
con outra actuación que comezou neste
ano 2018 para despregar fibra óptica en
núcleos de 181 concellos de toda Galicia.
Cun investimento público, que subvenciona o 90% dos custos dos traballos de
despregue, facilitarase o acceso a redes de
máis de 100Mbps a 74.400 galegos de núcleos de menos de 300 habitantes. Segundo lembra AMTEGA, esta actuación súmase ás que está a desenvolver o Estado na
Comunidade, “que beneficiarán a máis de
258.000 persoas que viven en núcleos de
maior tamaño”.

Plan de Banda Larga 2020
O Plan de Banda Larga de Galicia 2020
foi aprobado o 1 de outubro de 2015 no
Consello da Xunta, e asume os obxectivos
establecidos na Axenda Dixital para Europa de garantir unha cobertura de banda
larga de cando menos 30Mbps para a totalidade da poboación e impulsar a contratación nos fogares de servizos de banda larga por riba dos 100Mbps. 
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Referentes
europeos en 5G

Vodafone, Telefónica e Orange comprométense a explorar o
futuro das novas tecnoloxías de telecomunicación en Galicia

Carlos Becker, director de Marketing de Produtos
de Vodafone, Miguel Rodríguez Quelle, director
gerente de RETEGAL, Mar Pereira, directora
de AMTEGA, Ignacio López- Chaves, delegado
territorial da Xunta en Vigo, Marta Menéndez,
directora de Galicia de Telefónica, e Daniel
Noguera, director de Comunicación Institucional
de Orange

Plan 5G

A

Xunta vén de pór en
marcha o Nodo de Cooperación 5G, destinado
a facilitar o desenvolvemento de solucións baseadas nesta tecnoloxía
e que, ademais, sexan
solucións con capacidade para atender as
necesidades concretas no que serían, en palabras da axencia AMTEGA, “ámbitos prioritarios para a Comunidade”. Precisamente a
Axencia para a Modernización Tecnolóxica
de Galicia asinou o pasado 8 de novembro
un convenio de colaboración coas compañías de telecomunicacións Orange, Telefónica, Vodafone e mailo operador público
galego RETEGAL para, nas súas palabras,
“plasmar o compromiso dos tres operadores de telecomunicación de desenvolver un
mínimo de 6 probas de concepto con tecnoloxía 5G entre 2019 e 2020”.
A posta en marcha do Nodo é a primeira
das medidas do Plan Galicia 5G para emprazar a nosa terra como territorio preferente
na pilotaxe de solucións innovadoras baseadas na devandita. Por certo que o despregue destas redes está vinculado a casos
de uso e posíbeis aplicacións, segundo as
directrices da Unión Europea.
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Segundo se fixo saber na formalización do
dito acordo, cada un dos operadores realizará
un mínimo de 2 prototipos, baseados en 5G,
para abordar problemas actuais en ámbitos de
interese para Galicia. O operador público RETEGAL será o coordinador na execución destes
prototipos, poñendo a disposición dos operadores as súas infraestruturas.
Os tres operadores desenvolverán solucións
en polo menos seis dos doce ámbitos identificados como prioritarios para Galicia no Plan
5G como a sanidade, a loita contra incendios, a
industria, o vehículo conectado, o turismo ou a
educación.
Segundo informou AMTEGA, o Nodo conta
cun orzamento mínimo de 2 millóns de euros
ata o 2020. Ademais, engadiu, nos vindeiros
meses concretaranse as primeiras propostas,
que deberán ser validadas pola Comisión de Seguimento, polo “que a previsión é que ao longo
do vindeiro ano se vaian poñendo en marcha os
primeiros prototipos”.
En palabras da axencia que dirixe Mar Pereira,
o Nodo de Cooperación 5G constitúese como
“punto de encontro entre desenvolvedores e
demandantes de solucións desta tecnoloxía
para actuar como concentrador dos retos derivados das demandas do mercado e as capacidades das empresas do ecosistema 5G de Galicia”.

A Xunta puxo en macha o pasado mes de
xullo o Plan Galicia 5G, complementario ás
medidas europeas e estatais, cun obxectivo duplo: por unha banda, conseguir que
Galicia estea na vangarda europea en dispoñibilidade de servizos 5G e, por outra,
que se localice aquí o desenvolvemento e a
innovación tecnolóxica en equipamento e
software necesario para desenvolver posíbeis casos de uso desta tecnoloxía.
Xunto coa creación do Nodo 5G o Plan
inclúe o desenvolvemento dun modelo de
ordenanza municipal tipo, promovido pola
Xunta e a FEGAMP, que impulse e axilice os
despregues e a creación dun Plan de Formación Especializada 5G en colaboración
coas Universidades e os axentes do ecosistema 5G.

5G: fortalezas do ecosistema 5G
de Galicia

Galicia conta con diferentes puntos fortes para impulsar os ditos obxectivos e
para sacarlle o máximo proveito ás novas
tecnoloxías. Unha destas fortalezas é o
noso hipersector TIC, formado por preto de
3.400 empresas e máis de 21.000 profesionais cun valor engadido bruto duns 1.200
millóns de euros, un 2,1% do PIB galego.
Ademais, contamos con universidades e
centros tecnolóxicos de primeira orde en
ámbitos coma as telecomunicacións, a supercomputación ou o motor. A maiores,
existen proxectos innovadores relacionados coas tecnoloxías 5G, coma o corredoiro
entre Vigo e Oporto para realizar ensaios
transfonterizos en torno ao vehículo conectado ou o existencia dun Consorcio Aeronáutico de Galicia e a Civil UAV Initiative no
polo das Rozas. Por outra banda, Galicia é
a terceira Comunidade con máis cobertura
de redes 4G. 
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Baixo a bandeira da
transparencia e a

accesibilidade

A Deputación de Lugo facilita co servizo de
Licitación Electrónica a actividade das empresas

A

Deputación de Lugo
segue a apostar pola
modernización e transformación dixital dos
procedementos administrativos, levando a
cabo importantes iniciativas que neste caso van relacionadas
cos expedientes de contratación pública.
Nesta liña sitúase o sistema de Licitación
Electrónica da entidade provincial que preside Darío Campos, que permite a presentación de propostas e ofertas por medios

enteiramente electrónicos, ampliando
desta maneira a transparencia e fomentando a participación de todo tipo de
empresas aos procesos de contratación.
Amais, con este servizo derrúbanse as barreiras que actualmente poidan supor a
distancia ou a dispoñibilidade horaria.
Segundo explica a entidade provincial,
coa posta en marcha da Licitación Electrónica, calquera empresa que cumpra
coas condicións requiridas e que queira
presentarse a un proceso de licitación,
poderá achegar a súa oferta á Deputación

de Lugo a través de medios electrónicos,
sen necesidade de presentarse fisicamente
á sede da administración lucense e as 24
horas do día mentres se atope en prazo de
presentación.
A plataforma de Licitación Electrónica
ofrece outras garantías, como por exemplo
as que citamos deseguido:
• Meirande transparencia no proceso de
contratación pública. Toda a información
relativa a un proceso de contratación está
publicada na plataforma e é accesíbel
para a súa consulta pública.
• Maior seguridade. A plataforma de licitación encárgase de custodiar as propostas e de velar pola súa integridade. Desta
maneira, non se poderá acceder ás ofertas
presentadas até que non se constitúa a
mesa de valoración de ofertas. O sistema,
ademais, garantirá que non se modifica o
contido da proposta presentada a través
da sinatura electrónica por parte do licitador.
• Máis dispoñibilidade e acceso, mellorando a concorrencia. O sistema está aberto
a todas as empresas que queiran concorrer a Deputación, só precisan dispor dun
certificado dixital en vigor e de acceso a
Internet para rexistrarse na plataforma
e presentar as súas propostas dentro do
prazo que marque cada proceso de licitación. O sistema estará dispoñíbel as 24
horas do día ata o momento que se cerre
a presentación de propostas.

Impulsando dixitalmente a actividade
das asociacións

A

Deputación de Lugo vai seguir
colaborando coa Universidade
Nacional de Educación a Distancia (UNED) co obxectivo de impulsar a
actividade cultural na provincia a través
das novas ferramentas tecnolóxicas. Así
o fixo saber o voceiro do Goberno, Álvaro
Santos, nunha xuntanza celebrada coa
comunidade educativa (alumnado e
profesorado) da UNED, nas súas novas instalacións no antigo Hotel Miño
(financiado precisamente pola
entidade provincial con 2 millóns
de euros). A renovación do apoio da
Deputación vén con 25.000 euros de
contribución. Esta contía permitirá
a continuidade do proxecto Cultura
Dixital.
Segundo fixo saber Álvaro Santos,
a iniciativa de comunicación Cultura
Dixital busca promover a actividade
do tecido asociativo do conxunto
do territorio lugués, a través dunha
páxina web, www.lugoculturadixi-

Un regulamento a prol do dixital
A Lei 9/2017, do 8 de novembro, de Contratos do Sector Público establece a obriga
de que a presentación das propostas por
parte dos licitadores nos procedementos de contratación pública se fagan por
medios electrónicos, así como o resto de
comunicacións entre a Administración e o
licitador. Segundo fai saber a Deputación
de Lugo, esta Lei reafirma e reforza o que xa
se indica na Lei 39/2015 do Procedemento
Administrativo Común, regulamento que
impulsaba e establecía os mecanismos para
a comunicación e tramitación de expedientes por medios electrónicos. “Polo tanto
coa implantación do sistema de Licitación
Electrónica, non só estamos a modernizar
e mellorar o sistema de contratación da
Deputación, senón que estamos a cumprir
coa norma legal vixente en materia de con-

tal.es, e das redes sociais. Na visita do
deputado, este estivo acompañado do
voceiro do Concello de Lugo, Miguel
Fernández Méndez, e da directora do
centro asociado desta institución en
Lugo, Ana Traseira Pena.
Santos Ramos explicou que “decidimos anovar a nosa colaboración coa
UNED por tratarse dun proxecto co que
se dá maior visibilidade ás programacións e actividades organizadas por todas as asociacións e colectivos culturais
existentes da provincia de Lugo a través
do sitio en liña www.lugoculturadixital.
es, así como das súas redes sociais”. O
voceiro engadiu que a Deputación, a
UNED e as asociacións culturais están a
xuntar forzas para “crear un capital cul-

tratación”, engaden fontes da entidade provincial.
Previamente á entrada en vigor desta
obrigación a Deputación de Lugo xa realizou importantes medidas encamiñadas á
posta en marcha de este sistema de Licitación Electrónica, entre as que cómpre salientar as seguintes:
• No ano 2017 renováronse, actualizáronse e modernizáronse os sistemas de Administración Electrónica axeitándoos ao
novo marco legal, desta maneira e só no
que vai de ano 2018, a través da sede
electrónica da Deputación de Lugo presentáronse máis de 1.525 solicitudes e
asináronse dixitalmente máis de 6.500
documentos.
• No que respecta á transparencia dos expedientes de contratación, en setembro
do ano 2016 a Deputación de Lugo vén

tural territorial dixitalizado, dispoñíbel
para os cidadáns a través dos medios de
comunicación 2.0”. E engadiu: “Buscamos
seguir impulsando o desenvolvemento
cultural lucense, achegando á cidadanía
o labor destes colectivos, o que representa, ademais, unha oportunidade
única pois ampliase o público potencial
ao ámbito universitario, o que permite
chegar a máis xente”.
Traseira Pena subliñou que a través
desta colaboración entre a Deputación e
a UNED “poñemos en valor a enorme labor do tecido asociativo da provincia de
Lugo, que posúe e ofrece á cidadanía un
amplo catálogo cultural. É o noso deber,
polo tanto, promovela e difundila”.
O proxecto Cultura Dixital é unha
iniciativa que conta cun total de
76 entidades culturais asociadas
que, a través das súas presenzas
en liña (a páxina www.lugoculturadixital.es e os sitios de seu nas
redes sociais Twitter e Facebook),
promove a súa actividades con
publicacións de difusión da súa
actividade cultural, a recompilación dos seus datos principais e
a promoción de informacións de
índole cultural que teñan un interese xeral para a poboación. 

a utilizar como perfil de contratante á
Plataforma de Contratos do Sector Público (https://contrataciondelestado.es).
Esta plataforma é ofrecida pola Administración Xeral do Estado e compártese
co resto de Administracións Públicas,
tanto estatais como a nivel local, onde
cada entidade ten un espazo propio que
é autoxestionado pola propia entidade.
Ao tratarse dunha aplicación estatal que
engloba información de expedientes de
contratación de moitas e diversas entidades, tamén dá unha maior proxección
a nivel local, estatal e incluso internacional dos procedementos de contratación
que se publican na mesma. Actualmente
a Deputación de Lugo segue a utilizar esta
plataforma para poñer toda a información
relativa aos procesos de contratación, incluíndo a información histórica de procesos xa rematados que fica a disposición
do público para a súa consulta.
A Plataforma de Contratos do Sector
Público anteriormente indicada, publicou
e puxo a disposición das entidades locais
durante o ano 2018 os servizos de licitación electrónica que posibilitan a recepción
e custodia das ofertas en formato dixital,
previa solicitude por parte das entidades
interesadas. A Deputación de Lugo realizou
todos os tramites precisos para a utilización
de estes servizos e o 28 de agosto deste
mesmo ano 2018, publicou e tramitou na
plataforma o primeiro expediente de contratación no que se limitaba a presentación
de propostas exclusivamente a través de
medios electrónicos a través dos servizos
que ofrece a Plataforma de Contratos do
Sector Público: EXP0028SE18-SIM. Contratación da hosting e mantemento do servizo
de correo electrónico, os dominios corporativos e webs externas.
Este primeiro expediente de contratación
serviu para poñer a proba a plataforma de
Licitación Electrónica e asentou os alicerces
para os seguintes. O expediente de licitación resolveuse en dous meses dende a súa
publicación na plataforma cun importe de
adxudicación de 15.980,00 euros fronte a
orzamento estimado de 18.000 e concorreron dous licitadores.
En vista do éxito desta primeira Licitación
Electrónica, a Deputación de Lugo elevou
unha instrución na pasada xunta de Goberno do 26 de outubro de 2018 pola que se
aprobou a extensión do devandito sistema
para todos os expedientes de contratación.
Desta maneira, dende a entidade provincial
desenvolveranse xornadas de difusión e información dirixidas ás empresas nas que se
explique a como utilizar os novos medios
electrónicos para a presentación de ofertas,
e ademais, incluiranse en todos os novos expedientes de contratación unha nova cláusula nos pregos onde se obrigue ao uso dos
servizos de licitación electrónica da Plataforma de Contratos do Sector Publico para
a presentación das súas propostas. 
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Mobile Week Coruña

O CPEIG participará
con xornadas e obradoiros

Océano Atlántico

Dixital

A Mobile Week Coruña encherá de accións
TIC até 20 espazos diferentes do concello
herculino e da súa contorna

A

cidade da Coruña acollerá entre os días 21
e 28 de novembro a
primeira edición da
Mobile Week Coruña
(www.mobileweekcoruna.com), organizada
pola Fundación Mobile World Capital Barcelona, responsábel, tamén, da organización do Mobile World Congress. O evento
coruñés, un espazo que mesturará arte,
ciencia e tecnoloxía para “crear espazos
de reflexión sobre a transformación dixital
e o seu impacto na sociedade actual”, vén
cun relevante programa de actividades
transversais, para todos os públicos, que se
desenvolverán en máis de 20 espazos distintos, a repartir entre o termo municipal
coruñés, a Área Metropolitana e a propia
Compostela, na Cidade da Cultura. En termos concretos, desenvolveranse preto dun
cento de accións TIC. Impulsando a semana
co seu patrocinio ou apoio atópanse máis
de 60 empresas e institucións.
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O patrocinador principal de Mobile Week
Coruña é ABANCA, que amais implícase de
cheo na programación. De feito, o seu conselleiro delegado, Francisco Botas, será un
dos encargados de pechar o acto de clausura o día 28. Amais, a sede da fundación
da entidade, Afundación, acollerá o día 22
a conferencia Tecnoloxías da Información: a
construción dun espazo de aprendizaxe, do
catedrático da Universidade de Sevilla, Julio
Cabero, unha actividade que precederá (tamén no salón de actos de Afundación) aos
seis mWeekTalks previstos durante Mobile
Week Coruña. O director xeral de IT da entidade financeira galega, José Manuel Valiño,
tamén participará na mesa de debate A revolución dixital no traballo, e, por outra banda, a Escola de Negocios Afundación (IESIDE) acollerá o día 26, na súa sede da Ronda
de Nelle, catro conferencias TIC sobre persoas, tecnoloxías, clientes e management.
Tamén son patrocinadores da semana
Estrella Galicia e Accenture Dixital. A marca
cervexeira tomará parte na programación

O Colexio Profesional de Enxeñaría en Informática de Galicia (CPEIG)
vén de informar da súa presenza
activa na programación da Mobile
Week Coruña. Na cita o CPEIG ofrecerá dúas xornadas do programa
Navega con rumbo, destinado a
alumnado, docentes e familias.
Celebraranse o venres, 24 de
outubro, ás 11:00 horas e ás 17:00
horas en ExpoCoruña. Por outra
banda, o Colexio organizará ao
abeiro de Mobile Week Coruña
un obradoiro sobre o pilotaxe de
drons para nenos e nenas, o venres
24 de novembro, ás 16:00 horas
en ExpoCoruña. E finalmente, o
presidente do CPEIG, Fernando
Suárez, e a experta en seguridade
en Internet e membro da xunta directiva do CPEIG, Pilar Vila Abendaño, participarán na mesa de debate
sobre Ética e tecnoloxía, o venres,
24 de novembro, no Paraninfo
da Universidade da Coruña. Máis
datos en www.cpeig.gal.

da man de Juan José Delgado, responsábel
do ámbito dixital da empresa e co-impulsor de The Hop, programa de emprendemento colaborativo de Estrella Galicia.
Pola súa banda, Accenture achegará un
obradoiro sobre como construír modelos
de Intelixencia Artificial para móbiles e IoT
(Internet das Cousas). Ademais, o seu director xeral para España, Portugal e Israel,
José Luís Sancho, será un dos seis relatores
na mesa de debate Revolución dixital no
traballo.
Entre as empresas máis implicadas tamén se atopan Gadis, Intasa e R, todas elas
patrocinadoras do evento. A operadora de
cable, ademais, participará na programaNúmero 183

O CITIC contribúe
con actividades creativas para nenas e nenos

ción con obradoiros de robótica para os
máis novos e unha charla para pais e avós
sobre o uso de internet que fan a mocidade.
PALEXCO, Cega, Lexus, Auren, Plam e Lifesice son empresas que tamén colaboran
para que a Mobile Week Coruña supere as
100 actividades ao longo de sete días.
Ademais, o evento conta co apoio e patrocinio do Concello da Coruña, a Xunta de
Galicia, a través de AMTEGA, e a Deputación
da Coruña. Todas elas tamén participan con
eventos na programación da Mobile. Outras institucións como a Universidade da
Coruña, o CESGA ou o Club Financeiro Atlántico tamén se sumaron á iniciativa.
Boa parte do peso da organización do
evento, con todo, recae na Mobile Word
Capital Barcelona, cuxo director executivo
(CEO), Carlos Grau, salientou na presentación da cita que A Coruña “está dentro
da liga das cidades do futuro”, poñendo o
o foco “na oportunidade que supón o seu
porto como laboratorio activo de retos de
futuro”.
Como dixemos, tamén está mergullada
no desenvolvemento da semana a Axencia
para a Modernización Tecnolóxica de Galicia, AMTEGA, que este mes de novembro
formalizou un convenio de colaboración
co Club Financeiro Atlántico, aproveitando
este acto para mostrar os detalles da súa
participación e, tamén, achegar información relevante sobre o programa. Segundo
fixo saber a axencia que dirixe Mar Pereira, a
través do dito acordo fornecerase á Mobile
Week Coruña con 30.000 euros. Ademais,
ampliarase a súa área de influencia cunha
vintena de actividades na propia cidade
herculina e nos Concellos de Abegondo,
Betanzos, Sada e Santiago de Compostela.
O apoio da AMTEGA á Mobile Week ten
un obxectivo de base, segundo indicou na
formalización do acordo Mar Pereira: “Irradiar a toda Galicia a necesidade de reflexioNúmero 183

nar sobre o impacto da evolución tecnolóxica na sociedade”.
Pereira tamén lembrou o tipo de actividades que inclúe o programa: cursos e
obradoiros de alfabetización dixital, formación específica sobre o uso dos servizos
dixitais, programación Scratch, busca de
traballo en Internet e charlas divulgativas
sobre os novos perfís dixitais, entre outras
xeira de traballo e obradoiros.
A programación está dispoñíbel na web
da MWC (www.mobileweekcoruna.com),
na que tamén están as actividades previstas
na Cidade da Cultura. O polo tecnolóxico do
Gaiás súmase á Mobile con dúas xornadas
sobre Ciberseguridade o 21 de novembro,
una dirixida ás PEME e outra á cidadanía.
As actividades complétase con visitas
ao Centro de Proceso de Datos Integral da
Xunta, o “Corazón Dixital de Galicia”, para o
que os interesados se poden inscribir a través de correo electrónico.
A iniciativa divide o seu programa en
catro eixos de actividade: mWeek TALKS,
un ágora de debate para reflexionar sobre
como a revolución dixital inflúe na vida
das persoas, mWeek LAB, demostracións
e talleres de cultura, tecnoloxía, robótica e
ciencia, mWeek KIDS, actividades para toda
a familia e, por último, mWeek GALLERY, un
programa cultural paralelo organizado en
colaboración con institucións e entidades
do territorio que derivará en visitas guiadas
e exposicións artísticas.
Para fomentar a reflexión ao redor da
transformación dixital e potenciar o papel
do Eixo Atlántico como axente chave da
dixitalización do territorio, a Mobile Week
Coruña contará con relatores expertos en
innovación, como Silvia Leal, profesionais
do ámbito dixital, Adolfo Fernández (Google), e representantes do ámbito universitario como Carmen Fernández Morante,
decana da Facultade de Educación da Universidade de Santiago. 

O Centro de Investigación TIC
(CITIC), con sede no Campus de
Elviña, contribuirá a Mobile Week
Coruña con actividades creativas e
interactivas de robótica para nenas
e nenos. Segundo lembra o CITIC,
o evento MWeekCoruña será unha
boa oportunidade para albiscar as
tendencias futuras do desenvolvemento dixital en todas as súas
vertentes, e tamén para incrementar a colaboración multidisciplinar
entre profesionais de toda índole
(artistas, científicos, filósofos, enxeñeiros e profesionais da industria)
arredor das tecnoloxías e da ciencia.
As accións do CITIC celebraranse
o 22 de novembro (ao abeiro de
mWeek Kids, no CEIP Eusebio da
Garda da Coruña), o 23 (no marco
da mWeek Kids no CEIP Escolapios
da Coruña), o 24 (conxuntamente
coa operadora R, na sede do CITIC,
realizaranse os obradoiros Crea R) e
o 26 (ao abeiro de mWeek Labs, con
obradoiros de Intelixencia Artificial para Móbiles e IoT, xunto con
Accenture na sede do CITIC).

Volven os Coruña
Bloggers
A celebración da Mobile Week
Coruña suporá tamén o regreso
dos encontros Coruña Bloggers,
propio dos últimos mércores de
cada mes, que de xeito excepcional
celebrarán un par de sesións os días
26 e 27 de novembro (luns e martes
respectivamente) ás 19:00 horas na
Fundación Barrié. Como é habitual,
a xeito de entrada para estas citas
os participantes poderán acudir con
como mínimo 1 quilo de alimentos
non perecedoiros que doaranse
á Cociña Económica e, tras o encontro formal continuarase cunha
sesión de networking nun local de
hostalaría próximo. Desta volta, a
inscrición ás actividades terá lugar
a través da propia plataforma da
Mobile Week Coruña.
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Mobile Week Coruña
GUILLERMO
TABOADA

Falamos co director executivo da
semana tecnolóxica da Coruña

“A filosofía de Mobile
Week consiste en conectar
o progreso tecnolóxicocientífico coa cidadanía”

É

Mobile Week Coruña o acontecemento tecnolóxico máis
importante de cantos se teñen
realizado en Galicia? Segundo
nos conta Guillermo Taboada,
director executivo do evento,
a resposta á dita pregunta é claramente positiva. Nas súas palabras, estamos ante “un
novo paradigma urbano-dixital” no noso panorama de eventos.
- Pódese dicir que o feito de acoller a Mobile Week é a constatación definitiva da
Coruña como cidade tecnolóxica, dixital,
moderna e argalleira (no sentido maker)?
- Sen dúbida, que o Mobile Week se realiza
por vez primeira na Coruña, despois de dúas
edicións de grande éxito en Barcelona, pono
de manifesto. Por outra banda, recibir máis
de 300 propostas de contido para o evento,
di moito a favor da nosa terra.
- A quen vai dirixido exactamente este
gran evento e as actividades que inclúe o
seu programa?
- É un evento dirixido á cidadanía que tenta
levar unha reflexión de como a transformación dixital afecta á súas vidas. A filosofía do
Mobile Week consiste en conectar o progreso tecnolóxico e científico coa sociedade,
por isto pedimos a todas as institucións, empresas, asociacións e profesionais que nos
axuden na difusión para chegar realmente a
todas e todos.
- Que facer para que o positivo do dixital
prevaleza sobre o negativo?
- Crear espazos de reflexión sobre algo tan
importante como a transformación dixital
é fundamental, xa que da mesma derívase
información que pode axudar ás empresas
e institucións a mellorar a amigabilidade
da tecnoloxía, a formación que precisa e as
mensaxes necesarias para que esta se vexa
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como unha oportunidade. As ferramentas
dixitais abren un gran espazo de posibilidades para todos e isto é moi positivo, porque
melloran claramente a nosa calidade de vida.
Para este fin, é crucial explicar ben á sociedade en que consiste, como se emprega, que lle
aporta e como sacarlle o máximo beneficio.
En canto ao que temos que facer para tirar
o máximo proveito, está claro, eventos como
o Mobile Week Coruña, con máis de 100 actividades e máis de 100 relatores, é un claro
exemplo.
- Fálenos do programa de actividades. Cantas están previstas? Cales destacaría, se tivese que destacar algunha?
- Cando no mes de maio as empresas Interim
Manager Consulting, Gens Digital Incorporate e o Club Financiero Atlántico de A Coruña
comezamos a desenvolver o evento, a darlle
forma, adquirimos tres compromisos: dixitalización na xestión, transparencia na información e unha axenda de contidos aberta
a todas as sensibilidades do Eixe Atlántico. É
este último o que desencadeou que a axenda
de actividades fose tan ampla, xa que como
indicaba antes, recibimos máis de 300 propostas de contido.
Todas as actividades son de destacar, e os
relatores de primeiro nivel, polo tanto o meu
consello é asistir ao meirande número delas
se o que queremos é levar a cabo unha reflexión axeitada.
- Que oportunidades cre que abre a Mobile
Week Coruña para a cidadanía, o sector investigador e o tecido empresarial da Coruña e a súa contorna? E para Galicia?
- O Mobile Week Coruña é o evento máis
importante que se ten realizado en Galicia
e supón un novo paradigma urbano-dixital
que proporciona cousas como as seguintes,
entre outras moitas: empoderar á cidadanía
xerando un efecto bottom-up, crear unha

ponte dixital entre o Eixo Atlántico e o Eixo
Mediterráneo, transmitir unha mensaxe de
unión A Coruña-Barcelona-O Porto nun momento de febleza europea, axudar a diminuír a fenda dixital, achegar un escaparate
internacional para mostrar todo o talento da
nosa terra, conseguir a colaboración de tres
administracións públicas conformadas por
tres partidos políticos diferentes (Concello
A Coruña, Deputación A Coruña e Xunta
de Galicia a través de AMTEGA) e implicar
un equipo de dirección executiva con máis
de 20 profesionais seniors e a participación
de institucións como a Universidade da
Coruña (UDC), o Centro Tecnolóxico de Supercomputación de Galicia (CESGA) e o Círculo Financeiro de Galicia (CFG). Ademais,
conseguimos o apoio privado de empresas
relevantes como ABANCA (patrocinador
principal), Estrella Galicia, Accenture Digital,
Gadisa, Intasa e R Cable, entre outras.
- Por que motivo a organización do Mobile
World Congress elixiu Coruña para a celebración desta semana de actividades?
- Cando no mes de maio o meu compañeiro
Manuel Gens e eu empezamos as negociacións con Carlos Grau, CEO da Mobile World
Capital, o primeiro que nos expuxeron é se
A Coruña tería capacidade para a realización
deste evento. Iso levounos a realizar un estudo pormenorizado e un plan de viabilidade
para convencerlles de que si que era. A Coruña é o lugar onde ten a súa sede o Club
Financeiro Atlántico, institución con máis de
25 anos de existencia, que conta con empresas moi relevantes dentro do tecido empresarial galego e que desde 2016, ano no que
introduce no seu plan estratéxico a transformación dixital, realizou mancheas de eventos, conferencias e relatorios para explicar
este vertixinoso fenómeno. Isto dotou ao
Club dun know-how importante para o desenvolvemento deste tipo de eventos. 
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Fernando Suárez, presidente do CPEIG, convídanos a
reflexionar sobre o que podemos facer, dixitalmente,
para frear o quecemento da Terra

Tecnoloxía (e vontade) para
o reto da sustentabilidade

O

recentemente
publicado
informe do Panel
Intergobernamental sobre o
Cambio Climático (IPCC) destaca que, de non tomar medidas drásticas, en 12 anos a temperatura global
da terra aumentará en 1,5 graos, abocándonos a unha catástrofe climática
irreversible. O proverbio indio que
dicía “a terra non é unha herdanza dos
nosos pais, senón un préstamo dos nosos fillos” cobra un novo sentido, pola
inminencia do quecemento global,
xa que este afectará enormemente
á calidade de vida e mesmo ás perspectivas de supervivencia de todos os
actuais habitantes do planeta.
As solucións a este enorme reto requirirán
uns esforzos sen precedentes, como reducir
nun 50 % o emprego de combustibles fósiles en menos de 15 anos e eliminar o seu uso
case por completo en 30 anos. Isto significa
que ningún fogar, negocio ou industria terá
calefacción por gas ou petróleo; ningún vehículo desprazarase con diésel ou gasolina;
todas as centrais eléctricas de carbón e gas
clausuraranse; a industria petroquímica terá
que converterse en industria química verde;
e a industria pesada como a produción de
aceiro e aluminio terá que empregar fontes
de enerxía sen carbono ou tecnoloxía de
captura de emisións de CO2 que almacenará
de forma permanente.
Unido a todos estes cambios atópase a
forte demanda que ha de xerar o proceso
de transformación dixital, en pleno apoxeo,
coa implantación dos procesos asociados
ao desenvolvemento da Industria 4.0 e a denominada 4ª revolución industrial. O forte
desenvolvemento que tivo nos últimos anos
o sector TIC, unido á proliferación entre a poboación de dispositivos electrónicos e o acceso a Internet, provocaron un forte aumento do impacto que as TIC teñen no consumo
enerxético global, disparando a pegada de
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carbono do sector tecnolóxico. Segundo
Gartner, a pegada de carbono de Internet
superou á da industria da aviación en 2007,
chegando a representar un 2% das emisións
internacionais.
Un exemplo baseado nunha das tecnoloxías máis disruptivas dos últimos anos e
cunha estimación de medre elevada constitúeo o consumo da rede Bitcoin, equivalente
ao gasto enerxético anual de países como
Mozambique ou Turkmenistán. O segundo
destes países conta cunha poboación maior
aos 5 millóns de habitantes e ocupa o posto
81 no ranking de consumo enerxético a escala mundial. A isto habería que sumar outras
redes, como Ethereum, cunha demanda de
electricidade equivalente á de Moldavia.
Pero a tecnoloxía, lonxe de ser tan só un
problema, pode e debe axudar a afrontar
estes retos. Pero faino aos seus ritmos: só é
posible abaratar a tecnoloxía necesaria para
facela competitiva a base de fortísimas economías de escala e aprendizaxe.
Neste contexto, os xestos, aínda que poidan parecer insignificantes ou interesados,
son susceptibles de xogar un papel moi importante. En que avancen iniciativas e convértanse en inspiradoras para outras compañías ou persoas a título individual, poden

mudar a perspectiva do actual catastrofismo e expolo como un conxunto
de oportunidades para a innovación
e a tecnoloxía.
Grandes compañías tecnolóxicas
como Facebook ou Google apostaron
pola denominada Green IT tentando
reducir o consumo enerxético dos
seus centros de datos, mitigando as
emisións atmosféricas e reducindo
a súa pegada ecolóxica (e de paso
o consumo eléctrico reducindo os
seus custos). A primeira posúe un
centro de datos en Prineville (Oregon), nunha zona de montaña cun
clima bastante frío, o cal axuda a minimizar as perdas pola temperatura
ambiental. Google, pola súa banda,
adquiriu unha antiga fábrica de papel
en Finlandia e converteuna nun dos centros
de datos máis punteiros do planeta, desde o
punto de vista da refrixeración, porque este
CPD non require a instalación dun complexo
sistema de aire acondicionado, senón que a
refrixeración realízase coa auga procedente
do océano.
Outro exemplo de innovación tecnolóxica son os vehículos autónomos e eléctricos,
como o de Tesla, que son xa unha realidade.
Os vehículos autónomos avanzan a gran
velocidade, convencendo a reguladores e
usuarios a pasos axigantados (esperemos
que o noso país non sexa unha excepción,
despois do acontecido cos VTC). Por suposto,
relegar todos os cambios ao transporte sería
absurdo. Hai moitos máis elementos sobre
os que actuar, aínda que o transporte sexa
responsable de máis dun terzo das emisións.
Pode haber cambio, pero debemos tomar
medidas xa. A tecnoloxía é unha ferramenta
importante, pero o fundamental é a vontade
de dirixentes, gobernos e toda a sociedade.
Retomando o proverbio indio do principio,
evitemos que os nosos fillos nos xulguen
como a xeración que coñecía o problema
pero non lle importou o suficiente como
para tomar as medidas necesarias para solucionalo. 
| 17

Incentivos

innovadores

para os mozos

innovadores

Fortalécense as axudas e os asesoramentos
ao colectivo galego de emprendedores e
autónomos

E

ntre os integrantes do noso
tecido produtivo que máis
están a facer polo despegue
económico galego están sen
dúbida as emprendedoras e
emprendedores e as traballadoras e traballadores autónomos, un colectivo que supera amplamente
nas nosas catro provincias a cifra de 200.000
persoas e que se confirma cada ano (por actividade, por pulo innovador, polo seu dinamismo e capacidade de inventiva) como piar
fundamental dos sectores en proxección. Por
exemplo, o sector encargado de espallar o
tecnolóxico en todo tipo de empresas, entidades e ámbitos sociais, tendendo pontes creativas dende ámbalas beiras da realidade empresarial galega (dende a representada polos
métodos tradicionais de producir e dende a
representada polo innovador).
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Están sós os emprendedores e os autónomos na súa aposta polo anovador, polo
emprego e polo despegue económico galego? Segundo explica o Goberno galego, a
resposta a esta pregunta é definitivamente
non, xa que contan con medidas que axudan a materializar o seu espírito emprendedor, entre as que se contan iniciativas de
formación e asesoramento especializado.
Por exemplo as que se desenvolven na rede
de espazos de traballo colaborativo (coworking) ou, a través do Instituto Galego de
Promoción Económica (IGAPE), as que impulsa a Rede Galego de Mentores.
Por outra banda, ao devandito traballo
formativo e de asesoramento cómpre engadir os instrumentos de apoio que inclúen
as axudas reguladas mediante programas

como Galicia Emprende ou Galicia Rural
Emprende, os novos préstamos directos do
programa de Instrumentos Financeiros Innovadores (IFIS) ou o financiamento a través
de fondos de capital risco.

Programa Galicia Emprende
Respecto de Galicia Emprende, cómpre
lembrar que está ao servizo dos nosos emprendedores e autónomos, abranguendo
proxectos promovidos en Galicia, tanto de
nova creación como de consolidación de
empresas, durante os seus primeiros 42
meses de funcionamento. En termos de cifras, o obxectivo desta iniciativa é achegar
axudas por valor de 3 millóns de euros para
fortalecer 80 proxectos de autónomos e emprendedores, xerando investimentos por 11
millóns de euros.
En termos aínda máis concretos, esta liña
de apoio ao emprendemento, coordinada
pola Xunta e co-financiada polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Económico, busca
“estimular o tecido empresarial galego e fomentar a xeración de emprego mediante a
creación e fortalecemento de novas PEME”.
O importe dos investimentos apoiados está
comprendido entre os 25.000 e os 500.000
euros e as axudas concedidas poderán
cubrir até o 30% dos mesmos no caso das
pequenas empresas e ata o 20% no das medianas.

A maiores disto, púxose en marcha outro
programa que conta cos mesmos obxectivos pero cunha vontade de poñer o foco na
Galicia non urbana e maneira máis específica. Estamos a falar da iniciativa Galicia Rural
Emprende, impulsada pola Administración
autonómica para promover a diversificación
e creación de novas empresas non agrícolas
sobre o territorio.
Segundo lembra o Goberno galego, mediante estas dúas iniciativas apoiáronse o
ano pasado 162 proxectos empresariais de
emprendedores que mobilizaron máis de 18
millóns de euros en novos investimentos. A
través disto, creáronse e mantivéronse 385
postos de traballo.

Espazos coworking
A rede galega de espazos de traballo colaborativo, unha rede en importante proceso
de crecemento, pon en xogo unha serie de recursos que debera ter en conta todo emprendedor e traballador por conta propia: recursos
para comezar as andainas profesionais nun
ambiente propicio e afín, recursos para incrementar adestramento e capacidades propias
e recursos, tamén, para impulsar primeiros
acordos, alianzas e actividades comerciais.
En termos específicos, os espazos de coworking que están a desenvolver a Xunta e a Escola de Organización Industrial (EOI) buscan
“facilitar o desenvolvemento de proxectos

empresariais e a creación de emprego sobre o
conxunto do territorio galego, incrementando as probabilidades de éxito das iniciativas
impulsadas polos emprendedores”.
Esta rede, posta en funcionamento en
2016, xa ten permitido consolidar en toda Galicia preto de 420 proxectos promovidos por
máis de 500 emprendedoras e emprendedoras da nosa terra.
Na actual edición da iniciativa participan
oito espazos: Celanova-Terras da Limia, A Mariña lucense (en Mondoñedo), A Ribeira Sacra
(en Monforte de Lemos), Santiago, Ferrolterra,
A Costa da Morte (en Cabana de Bergantiños),
O Salnés (en Vilanova de Arousa, centrado sobre todo no turismo e a alimentación), e un
oitavo coworking en San Cibrao das Viñas (Ourense) onde prima a industria forestal.
Para a Administración autonómica, o potencial destas iniciativas en materia de dinamización económica e do emprego é ben
grande, en todos os concellos pero sobre
todo nos máis pequenos, contribuíndo tamén
a que se tire mellor proveito dos recursos de
cada zona para crear novas oportunidades e
fixar poboación.

Rede galega de aceleradoras
Tamén no ámbito do emprendemento, a
Rede galega de aceleradoras, iniciativa impulsada pola Xunta, preséntase como un tecido de palestras ao servizo duns obxectivos
definidos: o noso progreso económico-tecnolóxico e o pulo ao emprendemento. Dende
a rede xa se apoiaron máis de 900 proxectos
nos últimos cinco anos a través de iniciativas
como Agrobiotech en Lugo e Ourense, centrada nos sectores agroalimentario, forestal e
a biomasa; a Business Factory Auto (BFA), en
Vigo, coa colaboración de PSA, Zona Franca
e CEAGA; os programas Connecting for Good
Galicia e Galicia Open Future, en Santiago,
coa participación de Vodafone e Telefónica,
respectivamente; ViaGalicia, en Vigo e Lugo,
que conta co apoio de Zona Franca; ou a primeira incubadora de fármacos de España,
que se promove desde Santiago coa Fundación Kaertor e a multinacional Janssen; ademais de aceleradoras privadas centradas en
proxectos de I+D+i. 
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Topónimos galegos, un
tesouro incalculábel
Volve Toponimízate para facer perdurar os nosos
nomes de lugar a través dos móbiles



A Real Academia Galega, coa colaboración da Secretaría Xeral de Política
Lingüística, vaille dar continuidade ao programa Toponimízate. Falámosche dos nomes da
túa terra, destinado a pór en valor os nosos
nomes de lugar, dende o máis coñecidos até
o máis miúdos, dándolles difusión e contribuíndo a preservalos con axuda das novas
tecnoloxías (Rede, móbiles, GPS, aplicacións).
A segunda edición do programa foi presentada este mes de outubro nos seus detalles. Por
exemplo: que as súas accións de divulgación
e mobilización a prol dos topónimos galegos
chegará os vindeiros meses a 15 concellos, e
que o roteiro inclúe charlas á veciñanza para,
entre outras cousas, afondar na orixe de cada
nome e difundir a microtoponimia galega a
través da xeorreferenciación e xeolocalización.
A Real Academia Galega coordinará esta
iniciativa coa colaboración da Secretaría Xeral
de Política Lingüística. A acción enmárcase
dentro dos proxectos Toponimia de Galicia e
GeoArpad que coordina a Xunta de Galicia.

Interviñeron na rolda de prensa
o presidente da Real Academia Galega, Víctor F. Freixanes, acompañado do secretario xeral de Política
Lingüística, Valentín García, o
técnico do Seminario de Onomástica, Vicente Feijoo, e María Luísa
Pena Babío, da Dirección Xeral de
Relacións Exteriores e coa UE da
Xunta de Galicia.
A segunda edición do programa
desenvolverá entre os meses de
outubro e decembro en quince
concellos da Rede de Dinamización Lingüística: Arzúa, Brión,
Cariño, Miño, Muros, Castro de Rei,
Cospeito, Foz, O Páramo, Celanova,
Parada de Sil, Xinzo de Limia, A
Lama, Moaña e Ribadumia. Vicente
Feijoo visitará todos estes concellos cunha
serie de charlas que contan coa colaboración, na elaboración das etimoloxías, do
profesor da Universidade de Vigo e académico correspondente Gonzalo Navaza.

Todo o quixemos saber sobre as
TIC da fala



O pasado 16 de outubro celebrouse
en Santiago a xornada As tecnoloxías
da lingua, organizada polo Consello da
Cultura Galega na súa sede e inaugurada por
Rosario Álvarez, presidenta do CCG; Valentín
García, secretario xeral de Política Lingüística, e Carmen García Mateo, coordinadora da
xornada. O encontro, que puxo o foco nas
posibilidades que se abren ao converter a
falta en texto ou coa tradución automática
en liña, contou coa presenza de responsábeis de Google, RTVE, Galma ou Vicomtech.
Na sesión de apertura, Valentín García,
lembrou que “unha lingua de presente e
de futuro como a nosa ten que participar
nos avances que se producen no terreo das
tecnoloxías da fala”.
Valentín García engadiu que a necesidade
participarmos nos devanditos avances ten
relación directa coa que sería unha das gran-
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des conclusións do evento: a conveniencia
de xuntarmos forzas para que “unhas ferramentas pensadas para facilitar a inclusión
e a comunicación non se convertan en
ferramentas de exclusión”. Neste sentido, o
secretario xeral avogou “por traballarmos
sen descanso desde a Administración, desde
o ámbito da investigación, desde as empresas para producir recursos e aplicacións que
reduzan a nada a fenda dixital”.
Acompañaron o secretario xeral na
presentación desta xornada Rosario Álvarez,
presidenta do CCG, e Carmen García Mateo,
coordinadora do encontro.
En detalle, a finalidade da xornada foi
mostrar o estado da cuestión das ferramentas da fala en dous aspectos relevantes das
tecnoloxías lingüísticas: o eido da transcrición automática de voz a texto e o eido da
tecnoloxía do procesamento de linguaxe

O presidente da RAG salientou novamente
“a excepcional riqueza toponímica de Galicia”
e lembrou que “preservala é un compromiso
colectivo como o foi a súa creación”. E engadiu, facendo fincapé nesta riqueza inmate-

natural como facilitadora de medios en
galego.
Pola xornada pasaron Lourdes Lorenzo,
do Departamento de Tradución e Lingüística
da UVigo, Francisco Armero Real, director
da Área de Accesibilidade de TVE, Belén
Ruiz Mezcúa, directora do Centro Español
do Subtitulado e a Audiodescrición, Pablo

rial de noso: “Poucos países contan cunha
xeografía tan humanizada como Galicia.
Cada rueiro, cada camiño, cada regato, cada
cancela, ata os máis pequenos currunchos,
non digamos as cidades e os núcleos de
poboación, teñen nome. Os nomes de lugar
son a alma da Terra, a crónica profunda da
historia dos avós, dos devanceiros todos,
dende a noite dos tempos, que deixaron
pegada neste país”.
O secretario xeral de Política Lingüística
subliñou, na mesma liña, que a toponimia e
a microtoponimia “forman parte do patrimonio inmaterial dos e das galegas, unha gran
riqueza e obra colectiva que non podemos
deixar esmorecer”.
Pola súa banda, o técnico do Seminario
de Onomástica da RAG, Vicente Feijoo,
puxo o foco “na boa acollida” da primeira
edición de Toponimízate e agardou que “o
éxito se repita e contribúa a salvagardar a
riqueza toponímica de Galicia”. Segundo
dixo, esta é tamén a finalidade (esta arela
de mobilizar a veciñas e veciños arredor
dunha causa común: a preservación do
tesouro dos nomes de lugar) da aplicación
tecnolóxica Galicia Nomeada, que estará en
datas vindeiras dispoñíbel para dispositivos
móbiles. Nas súas palabras, esta ferramenta “servirá para involucrar o voluntariado
cultural de Galicia, principalmente a nosa
mocidade, na creación da maior obra cultural colectiva do pobo galego”. E engadiu:
“Con ela abriremos unha xanela ao mundo
para dar a coñecer parte da historia de cada
concello, unha intrahistoria que se agocha
detrás de cada nome de lugar”.
As charlas de Toponimízate incluirán divulgación sobre a posibilidade de consultar-

Romero-Fresco, director de GALMA (Observatorio Galego de Accesibilidade Aos Medios),
Arantza del Pozo, directora do Departamento
de Tecnoloxías da Fala e da Linguaxe Natural
de Vicomtech, José Ramón Pichel, de Imaxin
Software, Pedro J. Moreno, investigador de
Google, e Carmen García, directora do Grupo
de Tecnoloxías Multimedia da UVigo. 
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mos a microtoponimia xa xeorreferenciada
no Buscador de topónimos e as utilidades
desta ferramenta para as actuacións sobre o
territorio dos técnicos municipais ou a promoción turística de elementos de interese
cultural e rutas de sendeirismo.

Cita en Brión
Mentres rematabamos a elaboración deste
número de Código Cero, viña de celebrarse
a recalada de Toponimízate en Brión. Alí, o
presidente da RAG, Víctor Freixanes, convidou á cidadanía a facer comunidade a prol
dos nomes de lugar. Neste caso concreto,
poñendo o foco no que mellor coñecen as
veciñas e os veciños deste concello coruñés:
o xeito de chamarlle a cada aldea, casal, leira,
fraga, castro, outeiro, corredoira, chousa ou
braña da súa contorna.
A cita, que se desenvolveu na aula CeMIT
local, contou tamén coa presenza de Vicente
Feijoo.
Freixanes explicou que “é moi bonito ver
un país tan humanizado coma o noso onde
cada recuncho, cada camiño, cada regato e
cada corredoira teñen nome. Porque aquí,
todo ten nome e iso supón unha memoria histórica moi importante”. Así mesmo,
fixo un chamamento á veciñanza de Brión

para a conservación da microtoponimia do
municipio.
Pola súa banda, Vicente Feijoo fixo saber
que a microtoponimia é “unha riqueza que
se está a perder” cando “non hai rexión en
Europa con tantos microtopónimos como
Galicia, que está toda escrita, onde cada leira
ten o seu nome e nos conta algo da historia
dese lugar”. Neste sentido, indicou que en
Galicia hai unha media de 45/50 topónimos
por Km2, o que supón entre 1,5 e 2 millóns
de topónimos. “En Brión hai nomes moi antigos, moitos da época romana e prerromana”,
indicou, engadindo que un dos principais
riscos para este patrimonio é a progresiva e
imparábel desaparición da xente maior, que
son os que teñen o coñecemento do nome
de cada lugar pero que, por razóns culturais,
demográficas e económicas, non poden
legar este tesouro ás xeracións que veñen
despois.
Ao fío disto, Feijoo presentou a ferramenta
informática que pon en xogo Toponimízate,
que estará a disposición da veciñanza o vindeiro mes de xaneiro, e que permitirá que “a
xente poida enviarnos unha imaxe do lugar
e o microtopónimo que coñece e que, se o
consideramos correcto e o validamos, poderá
ver como se incorpora ao arquivo”. 

Maratón para incorporar
contidos ao Galizionario



O Galizionario, como iniciativa
colaborativa que é, xurdida ao
abeiro dos novos xeitos de traballar
en rede, precisa de nós para ampliar
fondo e radio de acción. En base a
isto, dende o Campus de Pontevedra
(Universidade de Vigo) veñen de convocar o que sería o primeiro maratón
colectivo dirixido a incorporar contidos á plataforma. A cita será o 16 de
novembro, na Facultade de Ciencias
da Educación e do Deporte. Para quen
non o saiba, o Galizionario foi posto en
marcha en 2004 e é a versión galega
do dicionario Wiktionary, acubillo de
coñecemento construído coas contribucións das usuarias e usuarios. O
Galizionario ten a día de hoxe máis de
53.000 entradas. O obxectivo é facelas
medrar tanto como sexa posíbel.

A cita de Pontevedra, a Emlex
Wiktionary Hackfest, estará aberta
á participación de calquera persoa
interesada, aínda que o groso das
colaboraras e colaboradores prevese
que sexan estudantes das nosas universidades e do norte de Portugal. A
quedada está a ser coordinada polo
profesor da dita facultade Carlos
Valcárcel e insírese nas actividades
do mestrado europeo en lexicografía Emlex. Tamén se conta co apoio
da Vicerreitoría do Campus.
A xornada abrirase cos relatorios
de Adrián Estévez, un dos administradores do Galizionario, e de
Eneko López, co-responsábel da
edición en éuscaro do Wiktionary
e colaborador tamén da edición en
castelán. 
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25
vangarda
anos

na
da vangarda

O CESGA celebra o 20 de novembro un
cuarto de século de historia tecnolóxica

O

vindeiro 20 de novembro a Fundación
Pública Galega Centro Tecnolóxico de
Supercomputación
de Galicia (CESGA)
conmemorará o seu
25 aniversario. O acto desenvolverase en
horario de 13:00 a 14:00 horas no salón
de actos da Facultade de Dereito da Universidade de Santiago de Compostela, no
Campus Sur. As persoas que estean interesadas en acudir á celebración, poden
formalizar a súa inscrición a través da web
do centro.
O CESGA, que xa participou este ano
noutras actividades de conmemoración
destes 25 anos de traballo (por exemplo
o pasado mes de maio, facendo un percorrido polas orixes da arribada de Galicia á Internet, que coinciden co posta en
marcha do CESGA, precisamente), quere
co devandito acto do 20 de novembro visualizar o pasado, o presente e o futuro do
centro, amais de mostrar a importancia e
as contribucións das tecnoloxías que acubilla e ofrece (sistemas de cálculo de alto
rendemento, de aprendizaxe máquina, de
análise de Big Data, etc) para a nosa cidadanía, as nosas empresas, os nosos centros tecnolóxicos e de investigación e as
nosas entidades en xeral.
Como lembraremos, o CESGA foi inaugurado o 10 de maio de 1993. Ao longo
da súa andaina, foi recoñecido como In-
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fraestrutura Científico–Técnica Singular
Española (no ano 2008, polo Ministerio de
Economía, Industria e Competitividade) e
ten figurado nunha decena de ocasións
entre os 500 supercomputadores máis potentes do mundo.

O MLWG
desbordou
previsións de
participación

A

nova edición do Machine
Learning Workshop Galicia
2018, o gran acontecemento
deste outono arredor das
máquinas pensantes e con capacidade de tomar decisións, desbordou
finalmente as previsións de asistencia e
repercusión. A cita, que se desenvolveu
o 18 de outubro na sede de Afundación en Vigo, contou coa participación
de 170 asistentes, entre especialistas
de universidades e centros de investigación e profesionais de empresas.
O simposio, que naceu hai tres anos
froito da colaboración entre catro

A súa misión é “contribuír ao avance
da ciencia e da tecnoloxía en beneficio
da sociedade”. Así, desde a súa creación
o CESGA desenvolve e xestiona a Rede
de Ciencia e Tecnoloxía de Galicia, unha
infraestrutura de comunicacións avanzadas para Galicia que interconecta a práctica totalidade dos axentes no sistema de
I+D+i en Galicia.
Hoxe, en coordinación coa RedIRIS, a
rede española que proporciona servizos
avanzados de comunicacións á comunidade científica e universitaria, o CESGA
xestiona as súas propias liñas de fibra escura e proporciona conexións internacionais vía Portugal. Así mesmo, desde 2007
o CESGA acolle o supercomputador Finis
Terrae, un referente internacional en canto a cálculo científico e técnico en supercomputación de memoria compartida.
Para dar unha idea do que ofrece o centro, tan só no 2017 máis de 135 proxectos
de I+D+i se beneficiaron dos servizos
avanzados en cómputo, almacenamento
e comunicación ofrecidos polo CESGA.
Ademais, nos últimos anos, o centro vén
traballando cunha media de 70 empresas, centros tecnolóxicos privados e asociacións empresariais ao ano.
O centro, amais, constitúe na actualidade un dos principais nodos da Rede Española de Supercomputación (RES), que
interconecta os máis referentes supercomputadores españois co fin de ofrecer
recursos de computación á comunidade
científica. 

centros de investigación de referencia
en Galicia (o centro AtlantTIC da UVigo,
o Centro de Supercomputación de Galicia, CESGA; o CITIC da UDC e o CiTIUS
da USC), serviu entre outras cousas
para pór de relevo a ampla potencialidade do Machine Learning, un ámbito
de investigación que se centra en crear
programas capaces de xeneralizar
comportamentos nas computadoras,
é dicir, que fai realidade a aprendizaxe
de pautas para rendibilizar e mellorar
cousas como sistemas de busca, análise de textos, análise de redes sociais,
recoñecemento de obxectos e facianas,

Obxectivo: menos emisións de
CO2 do gando vacún
Mauro Fernández
Dabouza, novo
director do CESGA

O

padroado do Centro de Supercomputación de Galicia (CESGA) do pasado día 3
de outubro aprobou por unanimidade o
nomeamento do novo director-xerente
do centro, en substitución de Javier García Tobío,
xubilado recentemente. O novo director do centro
será Mauro Fernández Dabouza, técnico superior
diplomado en Informática da Xunta (antigo analista-programador) que posúe o diploma do Curso
Superior en Dirección de Sistemas e Tecnoloxías da
Información (FEGAS) e pertence á Escala Técnica Auxiliar de Informática e ao Corpo Administrativo da
Xunta. Ocupou diversos postos na Administración
Pública e nos últimos nove anos, dende xuño de
2009, exerceu de director xeral do Centro Informático para a Xestión Tributaria, Económico-Financeira e
Contable (CIXTEC) da Consellería de Facenda.
Entre as funcións que desempeñou como director do CIXTEC figuran: propoñer as liñas estratéxicas
de actuación e o programa anual, a elaboración dos
orzamentos, memoria e balance, elaborar a proposta de estrutura e dotación de persoal. Durante dous
anos, desempeñou o cargo de consultor independente na Consellería de Sanidade da Comunidade
de Madrid na planificación da informatización de
sete hospitais madrileños.

procesado do AND, recoñecemento da
fala, analítica de datos médicos ou aplicacións para a intelixencia do negocio.
No transcurso da xornada presentáronse máis dunha vintena de
traballos científicos, divididos en
catro sesións, relativas á aplicación da
aprendizaxe máquina en cuestións
como a clasificación multilingüe de
documentos de texto, as operadoras
de telecomunicacións, a detección e
o tracking de obxectos en vídeo, os
modelos de hábitos de compra de
clientes, as técnicas de análise de datos
na industria alimentaria, a interpretación de patróns en
ondas cerebrais para o
control dunha cadeira
de rodas, a detección
automática de marcas
anatómicas na arteria
aorta ou a segmentación semántica de
nubes de puntos de
estradas. 

A

lén dos actos conmemorativos dos 25 anos de actividade, que salferiron este ano
2018, o Centro de Supercomputación de Galicia está a abrir arestora
importantes vertentes de traballo no
ámbito green, máis polo miúdo na
biotecnoloxía relacionada cos sectores
primarios. Un dos proxectos medio
ambientais máis destacados nos que
coopera consiste en reducir con cálculo
de alto rendemento as emisións de CO2
emitidas polo gando vacún, unha grave
problema ambiental que acrecenta, xunto coa actividade humana, o catastrófico
quecemento global (hoxe en día un
12% da enerxía consumida polas vacas
a través da súa alimentación regresa
á atmosfera con feitura de metano; e
ademais, consumir un quilo de carne de
vaca equivale a realizar unha viaxe de 50
quilómetros en coche). O CESGA está a
contribuír a este proxecto coa capacidade e o tempo de cálculo precisos.
O proxecto vén da man do Instituto
Nacional de Investigación e Tecnoloxía
Agraria e Alimentaria (INIA) e insírese
no seu obxectivo de mellorar a xenética
do vacún para diminuír as emisións e
“contribuír a unha produción de leite e
de carne máis sustentábel”. Con este fin,
analízase o xenoma e o metaxenoma
de 500 animais da Cornixa Cantábrica
e do Levante, poñendo o foco na raza
Holstein (coñecida como frisona). O
proxecto comezou en 2017 e prevese
que culmine en 2020. Ten dúas frontes
principais de actuación: por unha banda
optimizar as fontes de alimentación con
materias primas que na dixestión deixen
menos hidróxeno libre, e pola outra, seleccionar daquelas familias que durante
o proceso dixestivo produzan menos
metano no rume. Ou sexa, búscanse
animais que aproveiten mellor a enerxía
que consumen.

O equipo do INIA centrado no
proxecto (integrado por unha ducia
de investigadores, persoal de laboratorio, técnicos e estudantes) está
traballando para obter o xenoma e
o metaxenoma de medio milleiro de
vacas da Cornixa Cantábrica e Levante.
Avaliar a fondo as características do
ADN posibilitará, nas súas palabras,
“identificar os animais da poboación
cunha maior eficiencia dixestiva”. O
traballo ten unha fase de xenotipado
do sangue e, a partir de aí, ábrense
unha chea de posicións de marcadores xenéticos, dos que é posíbel adiviñar até 650.000 empregando técnicas
estatísticas. O labor despregado chega
até os detalles máis miúdos: leva aos
investigadores ao coñecemento de
rexións do ADN que subministran
pautas a apetencia dun animal, a
predisposición xenética a comer máis
ou menos, etc.
Como dixemos, o papel do Centro
de Supercomputación de Galicia (CESGA) no proxecto consiste basicamente
en achegar ao INIA as “altas necesidades de memoria RAM e o tempo de
cálculo” precisos para conseguir os
obxectivos marcados. Cómpre ter en
conta que os investigadores involucrados neste traballo empregan grandes
bases de datos xenómicos procedentes de xenotipado e secuenciado
completos, tanto dos animais como
das súas microbiotas, información que
logo debe almacenarse, xunto con
todos os arquivos e resultados intermedios e finais do procesamento das
secuencias. No 2017 usáronse máis de
500 gigabytes pero a previsión é de
que esta cifra medre de maneira exponencial e se multiplique por cen.
O ano pasado, os investigadores
empregaron máis de 16.000 horas de
supercomputación. 
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Henrique Neira Pereira lévanos da man ao interese pola
Intelixencia Artificial mostrado por Fernández Flórez

Os robots de Wenceslao

W

enceslao Fernández
Flórez (A Coruña,
11 de febreiro de
1885 - Madrid, 29
de abril de 1964) é
ben famoso como
escritor por novelas
coma El bosque animado (1943), El malvado
Carabel (1931) ou Volvoreta (1917), todas elas
e algunhas máis da súa autoría convertidas
en películas.
A súa faceta de autor de artigos xornalísticos, en cambio, é menos coñecida. Iniciouse como colaborador de prensa no xornal
coruñés La Mañana (1888-1902), chegou a
dirixir o semanario La Defensa de Betanzos e
publicou textos en varias cabeceiras galegas
e madrileñas, amosando nalgúns deles o seu
interese polas tecnoloxías de vangarda en
cada momento.
En Galiciana podemos ver que na portada do xornal vigués El Pueblo Gallego publica o 23 de abril de 1924 un artigo titulado
Telefonía aplicada no que reflexiona sobre a
importancia das novas tecnoloxías da comunicación, partindo do discurso que a través
dunha emisora de radio, "telefonía sin hilos",
ofrecera o daquela presidente do Directorio
Militar, Miguel Primo de Rivera, e especulando o que pasaría se "todos los días lanzase
una gran voz radiotelefónica que nos tranquilizase acerca de nuestras cuitas". Aínda
vai máis alá e anticipa un personaxe tipo Big
Brother -o Grande Irmán descrito por George
Orwell na súa novela 1984-, pero coa tecnoloxía da época -a radio-; considera que "Si
todos los días nos gritase nuestro teléfono:
-"¡Españoles: sois felices, sois poderosos, sois
grandes!", sucumbiríamos a la sugestión"
e por exemplo, "Al acostarnos, la voz de un
agente del Gobierno sonaría en todas las alcobas, saliendo del teléfono, naturalmente
obligatorio". O artigo non perdeu actualidade en moitas cousas case un século despois
de ser impreso.
Na portada de El Pueblo Gallego do 10 de
xaneiro de 1925, Wenceslao publica un artigo sobre os xoguetes de moda, entre eles un
autómata: "En los escaparates hay verdaderas maravillas de mecánica. Recuerdo, entre
otras, un Charlot cuyos movimientos eran
un trasunto exacto, una copia fiel de algunos
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Un fotograma de Metropolis de Fritz Lang

movimientos del famoso peliculero". Nun
momento no que non se falaba de Intelixencia Artificial, afirmaba con rotundidade que
"la mecánica más perfeccionada no logrará
crear un muñeco que iguale las capacidades
de que dota al muñeco más sencillo la imaginación de un infante".
Pero a súa opinión evoluciona tras coñecerse os incipientes avances no mundo
da informática e a robótica, e así o día 16
de outubro de 1947 publica no vespertino
compostelán La Noche o artigo Los hombres
mecánicos, no que parece albiscar o filme
de 1984 Terminator, escribindo que "No es
inconcebible, si no por el contrario, perfectamente hacedero que aparezca el Robot, el
aparato despiadado que con automatismo
espantoso destruya, arrase y extermine entre el horror de las víctimas que han de recibir la impresión pavorosa de que una nueva
especie de monstruos vivos, únicamente
aptos para la destrucción, sordos y ciegos
para cualquier dolor ajeno e incapaces de
sentirlo en sí, han declarado a los hombres
una guerra de pesadilla".

En realidade, máis adiante no artigo asegura que o Robot "ya existe" e que "son máquinas, pero son hombres", e identifícaos como
"todos los seres a los que una corriente social
tan patente en nuestros días enseña que la
individualidad es un delito contra el común",
facendo referencia así á ideoloxía comunista.
Rematamos cun fragmento doutro artigo
en El Pueblo Gallego, do 26 de xuño de 1949.
Titúlase El cerebro mecánico e nel a noticia
sobre un novo computador dálle pé para escribir sobre robots: "En los hombres que quisiéramos producir mecanicamente ponemos
algunos de nuestros pecados y ninguna de
nuestras virtudes (así los "robots" soñados
para guerrear fría e implacablemente) o, en
el mejor de los casos, para aliviar nuestra labor". Así e todo, ve interesante "un cerebro
mecánico construido en Inglaterra por la
colaboración de varios matemáticos. Tal cerebro tiene memoria, resuelve problemas de
grandes complicaciones con rapidez inasequible para la mente humana y ofrece posibilidades asombrosas no bien determinadas
aún". 
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Videoxogos galegos,
avante a

toda máquina
The Waylanders iniciou a súa campaña de
micromecenado e AR-K anuncia remate en febreiro

E

n marzo o estudio coruñés
Gato Salvaje presentou o
proxecto no que levan bastantes meses a traballar, o
xogo de rol The Waylanders,
dando conta de que este involucra un elevado número
de profesionais e conta cun orzamento próximo aos 2 millóns de euros, polo que sería un
dos videoxogos máis ambiciosos a nivel estatal. Esta aventura estaría ambientada ao redor do Camiño de Santiago, nas épocas celta
e medieval, introducindo lendas e mitoloxías
galegas para construír unha temática de espada e bruxería que tan boa aceptación ten
no lecer electrónico e, de feito, este universo
tamén serviu para inspirar un xogo de mesa
de Eclipse Editorial que superou con éxito
unha campaña de micromecenado para que
sexa unha realidade o ano que vén.
Para tomar o pulso ao mercado e ter tamén
unha fonte máis de financiamento, Gato Salvaje vén de iniciar unha campaña en Kickstarter a través da que os seareiros dos xogos
de rol poden apoiar o proxecto e mercar o
produto na súa versión para PC de xeito anticipado e con opcións para recibir contidos
adicionais moi interesantes.
Quen queira apoiar á creación de The
Waylanders pode realizar unha achega de a
partires de 5 dólares, aínda que por a partires
de 20-30 dólares é posible facerse coa Celtic
Guardian Edition, ou sexa, unha copia dixital
do xogo final para ordenadores persoas que
poderá descargarse a partires de xuño de
2020 a través de Steam.
Os mecenas máis xenerosos poderán facerse con edicións máis completas, que non só
inclúen contidos dixitais adicionais como libros de ilustracións ou a banda sonora, senón
que tamén abren o acceso á versión de
proba do xogo, a complemen-

tos dixitais exclusivos e incluso completísimas edicións físicas do xogo, existindo incluso a posibilidade de facerse cunha visita de 2
días á Coruña, para coñecer os lugares onde
se desenvolve o xogo e probar as comidas e
bebidas locais, así como gozar do videoxogos e do xogo de mesa coa
xente de Gato Salvaje.
Na campaña de micromecenado de The Waylanders deixan
caer que este título está inspirado en Dragon Age: Origins, Neverwinter Nights 2 e Baldur’s
Gate, entre outros xogos, pero incorporando un innovador

sistema de combate táctico que sorprenderá
a unha boa cantidade de xente (permitindo
que o equipo de heroes adopte formacións
nos seus ataques). Contaremos con 6 clases
principais, 30 clases avanzadas e máis de
800 habilidades, de xeito que haberá moitos
xeitos de crear os nosos heroes que vivirán
unha aventura cunha rica historia que dará
para máis de 40 horas de xogo.

AR-K achega derradeiro capítulo
En 2013 o estudio coruñés de videoxogos
Gato Salvaje conseguiu completar con éxito
a campaña de Kickstarter para financiar o seu
xogo episódico AR-K¸ grazas en boa medida
á fichaxe de estrelas como o guionista de
banda deseñada Greg Rucka e a actriz de dobraxe Ash Sroka, de xeito que en 2014 e 2015
puidemos ver os capítulos dous e tres desta
aventura e, aínda que se esperaba que a derradeira entrega chegase o pasado verán, finalmente confirmaron que AR-K: End Game
será unha realidade en febreiro de 2019.
Dado que o proceso de creación de AR-K
alongouse moito no tempo, o xogo evolucionou segundo foron saíndo os capítulos, de xeito que as primeiras entregas
precisaron dunha revisión, polo que os
dous primeiros episodios deste título foron remasterizados, sendo a actualización á nova versión totalmente de balde.
Con End Game poríase peche ao primeiro

proxecto de Gato Salvaje, estudio que actualmente está centrado no desenvolvemento da devandita aventura The Waylanders.

Título en tradución de videoxogos
na UVIGO

Vigo vén de acoller e impulsar o que sería,
en palabras da Universidade, un título universitario cen por cen pioneiro dentro do ámbito
tecnolóxico. Trátase do título Tradución para
a Industria do Videoxogo, segundo sinala a
institución académica galega “único en España”. A Uvigo tamén explicou que a iniciativa
foi posta en marcha este curso “como reacción á importante demanda da industria para
formar profesionais” e que a resposta ante a
nova achega formativa foi moi positiva en
ocupación.
O xermolo desta novidade docente está na
constatación dunha realidade: o sector do vi-

deoxogo é un importante nicho de emprego
para estudantes de moi diversas formacións,
pero tamén para o alumando de Tradución.
Proba diso, sinala a Universidade, é o número
importante de profesionais formados na institución académica que está a ocupar postos
de importancia nas industrias do sector.
Con todo, era preciso ir aínda máis lonxe,
cara ao específico e cara unha máxima capacitación. De aí que este ano arrincase cun título
novo: o da especialización en Tradución para
a Industria do Videoxogo, “o primeiro que pon
en marcha unha universidade pública no ámbito estatal”.
Os profesores Óscar Ferreiro, Ramón Méndez e José Yuste son os principais impulsores
dun título de 200 horas de docencia que ofrece 25 prazas.

Avante o Centro Tecnolóxico Galego de Videoxogos

O Centro Tecnolóxico Galego de Videoxogos (CTGV), con sede no Porriño (Pontevedra), converteuse nunha realidade dende hai
uns meses, xerando e achegando recursos
para impulsar a nosa industria, apostando
polo talento local e tendendo pontes de innovación entre investigadores, empresas e,
en última instancia, seareiros.
Entre os obxectivos do centro figuran os
seguintes: por unha banda emprazar a nosa
terra na vangarda do desenvolvemento estatal de videoxogos (mostrando Galicia como
unha Comunidade competitiva e innovadora
en materia de lecer dixital) e, pola outra, facer
medrar a porcentaxe de xogos que achegamos ao mundo. Sobre este último punto, o
centro asumiu o reto de incrementar a taxa
dende o 2,5% actual (o índice de produtos
xerados a nivel estatal) até un moi salientábel
10%.
O pasado verán, o CTGV contaba con dous
estudos e tiña en marcha tres proxectos,
amais de dispor do apoio de catro patrocinadores. 

Nintendo Switch

Un dos anuncios máis importantes para a Nintendo Switch deste ano
foi que teríamos en tal plataforma unha versión do xogo Diablo III de
Blizzard, o que sería especialmente relevante polo feito de que o Blizzard non tería feito ningún xogo para unha consola de Nintendo dende
o ano 2000, cando lanzou StarCraft 64.
Para aproveitar o pulo deste xogo, decidiron lanzar tamén un lote de
edición limitada da consola co xogo, que non se limitará a incluír Diablo
III, senón que estaremos ante unha edición personalizada da Nintendo
Switch en cor gris son serigrafías con deseños do xogo na traseira da
consola e na base; e cunha funda de transporte. A Diablo III: Eternal
Collection incluirá o código de descarga co xogo, todas as expansións
do xogo e tamén unha armadura exclusiva de Ganondorf.
Esta consola en edición limitada sairá á venda á vez que o xogo, o 2
de novembro, estando confirmado o seu prezo de 359,99 dólares nos
EE.UU. 

IOS | Android

Claramente inspirado en Pokémon
GO chega a dispositivos móbiles o
xogo Los Cazafantasmas – Ghostbusters World, que podemos descargar
de balde para Android ou para iOS, e
que permítenos vivir a experiencia de
ser un novo membro do equipo dos
Cazapantasmas máis cinematográficos na procura de espectros que
neutralizar e capturar.
Este novo título ten mecánicas
claramente tomadas de Pokémon
GO, como o feito de que as pantasmas que capturamos están distribuídas nun mapa sacado do mundo real e
no que podemos movernos desprazándonos polo mesmo (grazas ao
GPS do móbil). No momento no que
nos enfrontamos ás distintas criaturas
tamén podemos aproveitar a cámara
do móbil para usar a realidade aumentada e así ambientar os combates no
noso contorno.
Pero o elemento que si pode
sorprender un chisco é o aproveitamento das criaturas capturadas para
montar equipos que participen en
combates con outros seres doutras
dimensións.
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No que si destaca este novo xogo
con respecto ao de Pokémon é na
narrativa, xa que inclúe unha historia
orixinal, de xeito que iremos introducíndonos pouco a pouco nas mecánicas e no contorno, á vez que réndese
homenaxe á franquía na que está baseada este título, tanto pola participación dos personaxes principais, como
por moitos dos seus inimigos clásicos,
que farán acto de presenza nalgún
momento para pór as cousas difíciles.
En Ghostbusters World haberá que
fornecerse de moito equipamento,
que vai dende os raios de protóns até
as trampas para capturar pantasmas,
polo que os recursos son un factor
crucial que facilita que esteamos ante
un xogo free-to-play, de xeito que,
aínda que poidamos gozar do mesmo
de balde, é posible adquirir paquetes
de subida de nivel con cartos reais,
poñendo así as cousas máis doadas ao
usuario.
Cómpre advertir que ocupa aproximadamente 1,8 GB de almacenamento no noso dispositivo móbil, polo que
recoméndase instalalo baixo conexión
Wi-Fi. 
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PC | Xbox One | PS4

Os seareiros da obra de H.P. Lovecraft teñen dispoñible un
videoxogos que os cativará, Call of Cthulhu para Xbox One,
PlayStation 4 e PC (Steam), que permitiranos tomar o rol do
detective Edward Pierce na súa investigación da morte da
familia Hawkins na illa de Darkwater (fronte a costa de Boston),
tendo que dominar o rechamante sistema de cordura, así como
ter que investigar e até sentir a influencia dos Grandes Deuses,
onde haberá que facer valer as nosas habilidades.
Este traballo do Cyanide Studio é unha adaptación oficial do
xogo de rol clásico Chaosium¸ e combina o estilo de xogo de
investigación cun apartado narrativo sen parangón cos mitos
de Cthulhu. O detective Pierce non só é un investigador obstinado por atopar a verdade, senón que tamén é un alcohólico
que loita por deixalo, torturado polo pasado cun desorde por
estrés postraumático e visións estañas, de xeito que viviremos
como o seu mundo comeza a derrubarse segundo a realidade
se descompón e os soños convértense en realidade... mentres
o Grande Soñador prepara o seu espertar. 

IOS | Android

A grande festa das compañía de
videoxogos Blizzard Entertainment, a
BlizzCon, contou cunha grandísima sorpresa: o anuncio de Diablo Immortal, un
xogo que estaría situado entre os eventos
dos clásicos Diablo II e Diablo III, e que
en breve estará dispoñible para Android,
iPhone e iPad, levando esta saga de xogos
de rol de acción multixogador masivo en
liña a dispositivos móbiles.
Diablo Immortal desenvólvese nun
momento no que a Pedra do Mundo
está esnaquizada, pero os seus corruptos
fragmentos aínda conteñen poder que os
esbirros de Diablo esperan dominar para
traer de volta ao Señor do Terror. Cada
zona do xogo ten novos desafíos que superar e vellas caras coñecidas que saúdar,
dende a pacífica cidade de Wortham até
a selvática illa de Bilefen, pasando pola
antiga Biblioteca de Zoltun Kulle.
O xogo permitirá formar grupos de
xeito sinxelo e participar en eventos dinámicos por todo o mundo. Facilita crear un
equipo con outros heroes nunha cruzada
por acabar cos esbirros de Skarn,
Heraldo do Terror, e conseguir
poderosas recompensas. Pero o
estar dispoñible en móbiles non é
só permite xogar en calquera lugar,
senón que tamén supón unha grande
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adaptación do control do xogo a unha
interface táctil que permite manexar plenamente ao noso personaxe, de xeito que
poderemos rematar con hordas
de inimigos como se estivésemos empregando un mando ou
un teclado e un rato.
En Diablo Immortal contaremos con 6 clases (bárbaro,
monxe, mago, cruzado, cazador
de demos e nigromante), numerosos
inimigos (entre os que
non faltarán algúns dos
monstros emblemáticos de
Diablo II), e todo un universo
que a moitos xogadores
resulta familiar, e do que
pronto poderemos gozar
no móbil, estando xa
dispoñible a posibilidade de rexistrarnos
en Google Play para
recibir un aviso cando
estea dispoñible para
a súa descarga para
Android. 

O

s lectores de libros electrónicos de Amazon son
os grandes referentes do mercado, e o produto
máis popular da familia o Kindle Paperwhite, que
vén de renovarse, de xeito que a partires do 7 de
novembro estaría dispoñible co dobre de almacenamento interno e cunha característica que para moitos
resulta especialmente atractiva: resistencia á auga.
Dado que os Kindle son produtos que é habitual
levar á praia ou á piscina, principalmente porque as
pantallas de tinta electrónica permiten a lectura baixo
a luz do sol (algo que non permiten as tabletas), que
conte con resistencia IPX8 fai que poidan levarse con
certa seguridade preto da auga ou incluso para os máis
relaxados que queren ler na bañeira.
O novo Kindle Paperwhite parte
dun prezo de 129,99
euros para a súa
versión con 8 Gb de
almacenamento,
conectividade Wi-Fi
e ofertas especiais,
mentres que a versión máis cara, con
4G de balde, 32 GB
de almacenamento
e sen ofertas especiais
chega aos 229,99
euros. 

O

fabricante chinés OnePlus non quere quedar atrás, e renova o seu
produto estrela, de xeito que xa temos o OnePlus 6T, smartphone
a partires do 6 de novembro poderase conseguir por a partires de
549 euros para o modelo con 6 GB de RAM e 128 GB de almacenamento, que custará 579 euros no caso de querer equipalo con 8 GB de
RAM e 629 euros de queremos chegar tamén até os 256 GB de almacenamento interno.
O cambio máis destacable desta revisión do OnePlus 6 é que agora o
sensor de pegada dixital está situado na propia pantalla,
o que non impide que teña unha grande velocidade
(recoñece a pegada en só 0,34 segundos). Pero este
redeseño tamén ten un cambio un tanto polémico:
a eliminación do conector de autoriculares para
incluír un adaptador un adaptador de auriculares
a USB-C.
O OnePlus T conta cun procesador Qualcomm Snapdragon 845, unha pantalla Optic
AMOLED de 6,41 polgadas que ocupa o 86%
da frontal do terminal, unha cámara traseira dual de 20 + 16 Mpíxeles que agora
inclúe tamén un modo nocturno (característica que tamén recibirá o OnePlus
6 a través dunha actualización de
software), e tampouco queda curto
en autonomía grazas á súa batería
de 3.700 mAh con carga rápida
(de xeito que pode recargarse a
batería en só media hora).

F

inalmente temos os novos Google Pixel
3 e Google Pixel 3 XL, que parten dun
prezo de 849 euros (para o modelo con
64 GB de almacenamento). O Google
Pixel 3 con 128 GB de capacidade custa 949
euros, mentres que o Google Pixel 3 XL custará 949 e 1.049 euros para as versións con
64 e 128 GB de capacidade respectivamente.
Aparte das capacidades, os móbiles tamén
véndense en carcasas de distintas cores
(negro, branco e case rosa) na tenda en liña
de Google ou a través de Orange.
Estes novos smartphones son bastante
continuistas, de xeito que volven destacar
pola calidade da súa cámara traseira, que
sen ter que incorporar un obxectivo dual
consegue un dos mellores resultados do
mercado.
A cámara do Pixel 3 volve centrar as súas
melloras no software, permitindo que
poidamos empregar funcións como Mellor
Toma, que emprega a intelixencia artificial
para procurar seleccionar o momento no
que as persoas que vaiamos retratar teñan
os ollos abertos e estean mirando a cámara
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(á vez que tamén captura alternativamente
as fotos en calidade HDR+, de xeito que se a
captura non foi perfecta, a cámara suxerirá
unha mellor antes de gardala); mellora o
zoom da cámara; con pouca iluminación

é capaz de capturar imaxes cun aspecto
natural (sen ter que utilizar o flash); a nova
función Selfie de Grupo ofrece un 184% máis
de espazo nas instantáneas para que saian o
maior número de amigos posible sen utilizar
pau de selfie; no modo Fotomatón podemos
capturar fotografías de xeito automático, xa
que o móbil detectará cando esteamos a
sorrir ou teñamos unha expresión divertida
para rexistrala; no modo Retrato poderemos
non só mudar o desenfoque do fondo, senón tamén elixir os elementos que queremos que estean enfocados e incluso poder
destacar un suxeito en cor poñendo o fondo
en branco e negro; o modo Playground
permitirá disparar fotografías e gravar
vídeos inserindo elementos divertidos entre
os que destacan personaxes do universo
cinematográfico da Marvel; e incluso o
vídeo tamén mellora cun Autoenfoque en
Movemento realmente áxil, que mantén
sempre enfocado un elemento que non pare
de moverse e mesmo aplicará estabilización
cando gravemos un selfie de vídeo mentres
camiñamos. 

| 29

O

s drons Mavic 2 de DJI chegaron inicialmente coas variantes
Zoom e Pro en función do tipo de cámara integrada, pero a
compañía chinesa quixo adaptar este dispositivo compacto
para usos profesionais para os que anteriormente empregábanse drons de moito maior tamaño, como poderían ser revisións
técnicas ou operacións de rescate co seu novo DJI Mavic 2 Enterprise.
Este novo dron mantén o corazón dos Mavic 2, pero como grande
novidade ten o uso de accesorios como o Foco M2E para guiar a persoas extraviadas en zonas de pouca luz, o altofalante M2E que permite comunicarse con equipos no terreo en situacións de emerxencia
ou a baliza M2E que facilita levar a cabo misións nocturnas con maior
seguridade, permitindo a outros pilotos detectar o dron dende lonxe
mentres traballan sobre o terreo.
A cámara do Mavic 2 Enterprise está equipado cunha cámara cun
sensor CMOS de 12 Mpíxeles e zoom óptico 2x e zoom dixital 3x,

para poder achegarse á acción sen perigo, pode gravar vídeo 4K a 30
imaxes por segundo, incorpora sensores para detectar obstáculos e
evitalos con facilidade, con OcuSync 2.0 pode controlarse a distancia
vendo a imaxe da cámara a 1.080p a unha distancia de até 8 quilómetros, ten unha autonomía máxima de 31 minutos, pode voar até a
72 quilómetros/hora, conta con 24 GB de almacenamento interno e
incluso conta cun modo discreto no que se apagan todos os seus LED.
Pero a principal vantaxe deste dron é claramente que pode
encartarse para incluso transportalo atado á cintura, pesando só 905
gramos.
O seu prezo con mando a distancia, batería, os seus 3 accesorios e
funda protectora é de 1.999 dólares. 

E
O

ano pasado, e grazas a ter
trunfado na súa campaña de
micromecenado, converteuse en
realidade un reprodutor musical
compacto chamado Mighty, cun formato semellante ao iPod shuffle, pero
destacando polo feito de sacar a súa
música da nosa subscrición de pagamento de Spotify (xa que a reprodución
realízase fóra de liña).
Estamos ante un produto orientado
principalmente a usuarios que queren
levar enriba máis dun milleiro de
cancións (conta con 8 GB de almacenamento) mentres practican deporte,
non só porque o reprodutor conta cun
deseño compacto e cunha pinza traseira para poder prendelo na roupa, senón
porque tamén inclúen conectividade
Bluetooth, de xeito que podemos usalo
con auriculares sen fíos, evitando así as
molestias dos cables.
Ante a aceptación deste trebello,
tocaba a súa renovación, e así temos
agora o Mighty Vibe, novo modelo do
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reprodutor musical de Spotify, que mellorou a súa autonomía até superar as 5
horas de reprodución (por Bluetooth e
auriculares), unha antena redeseñada
(para mellor conectividade Bluetooth),
novo software de e cunha nova aplicación móbil (que fai máis doado o seu
manexo para a sincronización musical
co reprodutor).
Tamén permite actualizacións
automáticas cada noite (aparte de
Bluetooth inclúe Wi-Fi), para que
teñamos sempre dispoñibles listaxes
de reprodución frescas, entre
as que podemos incluso movernos ditando o seu nome
se os nosos auriculares teñen
micrófono.
O reprodutor pode mercarse xa a un prezo de 85,99
dólares, que con gastos de
envío (por USPS) quedaría
en 87,19 euros, estando
dispoñible en cor negra, azul
e vermella. 

n setembro Samsung sorprendeu presentando o seu Galaxy A7, un smartphone
de gama media con cámara traseira tripla,
que abre novas posibilidades fotográficas,
e que xa temos en España con carcasas en azul,
negro ou dourado a un prezo de 349 euros,
colocándose así como unha interesante opción
de compra para quen se preocupa por disparar
boas fotografías.
Este novo teléfono conta cunha pantalla
Super AMOLED de 6 polgadas con resolución
Full HD+, cun deseño elegante e con NFC para
gozar de Samsung Pay, polo que estaría moi
próximo aos smartphones de alta gama (agás
por carecer de carga rápida por USB-C, carga
sen fíos e resistencia ao po e á auga), pero cun
prezo moi axustado, e pode xa mercarse nas
tendas habituais e a través de Movistar e Yoigo,
incorporándose tamén aos catálogos de Orange
e Vodafone no mes de novembro.
Este smartphone está equipado cun procesador de 8 núcleos, 4 GB de RAM, 64 GB de
almacenamento interno (ampliable mediante
tarxetas microSD
de até 512 GB),
cámara traseira
tripla de 24, 8 e 5
Mpíxeles (con distinto angular), cámara frontal de 24
Mpíxeles, lector de
pegadas dixitais,
Wi-Fi AC, Bluetooth
5.0 e batería de
3.300 mAh. 
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