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 Iníciase a elaboración da Estratexia Dixital 2030

O 
Goberno galego vén de 
iniciar a elaboración da 
Estratexia Dixital de Ga-
licia 2030, un plan que 
marcará o paso a seguir 
da nosa terra os vindeiros 
anos en materia de dixita-

lización e que quere ser un punto de apoio 
básico para afrontar os desafíos das nosas 
entidades, empresas e colectivos no camiño 
da transformación. 

A iniciativa foi dada a coñecer tralo Con-
sello da Xunta do 16 de maio polo presiden-
te do Goberno galego, Alberto Núñez Fei-
jóo, que explicou que esta nova estratexia 
pivotará sobre catro piares aliñados coas 
políticas europeas da vindeiro dixitaliza-
ción. Asemade, dixo que “a nova folla de 
ruta enmárcase na políticas europeas para 
incrementar e universalizar o despregue de 
tecnoloxías dixitais clave a gran escala”.

O primeiro piar, salientou, será a capaci-
tación dixital, “xa que o 90% dos empregos 
requirirán esta cualificación”, necesaria para 
“garantir que todas as persoas poidan facer 
fronte aos retos laborais e sociais derivados 
da transformación dixital”. Para isto, dixo, 
“será preciso apoiar o desenvolvemento 

Segundo fixo saber, a metodoloxía de ela-
boración da dita estratexia derivará do Cen-
tro Común de Investigacións da UE, polo 
que haberá tanto paneis de profesionais 
tecnolóxicos, como unha comisión perma-
nente de expertos procedentes do dereito, 
a economía ou as humanidades. Ademais, 
dixo, “será un proceso participativo no que 
se terán en conta as achegas das empresas 
e dos axentes sociais”. O titular da Xunta 
explicou que estas contribucións multi-
disciplinares serán de “especial relevancia” 
á hora de facer fronte ás cuestións éticas, 
xurídicas, e económicas derivadas dos no-
vos modelos sociais e económicos ligados 
á Intelixencia artificial, ao tratamento dos 
datos, ás adiccións, aos ciberdelitos ou o fu-
turo do emprego, entre outras cuestións de 
gran relevancia. 

O presidente engadiu que Galicia “leva 
tempo apostando pola dixitalización”, tal e 
como se desprende dos contidos da Axen-
da dixital de Galicia 2014 e 2020, coas que, 
segundo fixo saber, “mobilizáronse en 10 
anos preto de 3.000 M€ entre capital públi-
co e privado”.  

Galicia prepara a 
súa viaxe ao futuro 
tecnolóxico 

das competencias dixitais básicas, facilitar 
a aprendizaxe permanente durante a ca-
rreira profesional e anticipar as tendencias 
do mercado laboral para prestar apoio aos 
novos perfís profesionais”.

En segundo termo, engadiu, “favorecera-
se un clima de confianza e transparencia, 
asegurando que as tecnoloxías emerxentes 
respecten a privacidade e as normas éticas”. 
Ou sexa, que do que se trata é de crear un 
“marco axeitado” para as tecnoloxías emer-
xentes, asegurando un uso responsábel das 
mesmas nos diferentes eidos da sociedade 
(poñendo o foco no uso e aplicación dos 
datos). 

O terceiro dos vectores, indicou, “favore-
cerá a consolidación dun ecosistema dixital 
forte”. Este tecido TIC terá a “capacidade de 
responder á demanda tecnolóxica de todos 
os sectores, potenciando a innovación dixi-
tal e impulsando a adopción das novas ten-
dencias tecnolóxicas en todos os ámbitos 
da economía”.

Por último, o cuarto dos piares, “contem-
plará a promoción do liderado dixital coa 
misión de impulsar proxectos demostrado-
res con impacto de transformación nos dife-
rentes sectores económicos”.

"Será preciso apoiar o 
desenvolvemento das 
competencias dixitais 
básicas, facilitar a 
aprendizaxe permanente 
durante a carreira 
profesional e anticipar as 
tendencias do mercado 
laboral para prestar 
apoio aos novos perfís 
profesionais"
Alberto Númez Feijóo
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Poñémonos á cabeza do Estado en uso de 
contornas virtuais de aprendizaxe

Somos o que navegamos 

O 
Observatorio da Cultura 
Galega, dependente do 
Consello da Cultura (CCG), 
vén de poñer o punto de 
mira nos hábitos das gale-
gas e os galegos ao abeiro 
dunhas tecnoloxías cada 

vez máis presentes nas nosas vidas: as tec-
noloxías dixitais. Froito da investigación do 
CCG é o documento de traballo Tecnoloxías 
da información e a comunicación (consello-
dacultura.gal), que guinda unha máis que 
completa listaxe de datos interesantes sobre 
os nosos puntos fortes e as nosas eivas en 
materia TIC. Entre os datos  máis positivos, 
figura o noso dominio dos chamados En-
tornos Virtuais de Aprendizaxe, un modelo 
educativo novo no que estamos á cabeza do 
Estado (colexios públicos). 

Tamén destacamos en uso de redes so-
ciais (o 81,9% da poboación está presente 
nelas e úsaas para comunicarse e obter in-
formación), sendo máis maioritaria a aposta 
polo Facebook, seguida de lonxe por Insta-
gram e Twitter.

O estudo adica unha parte relevante do 
seu miolo a coñecer a situación de equipa-
mento e uso nos centros escolares. Segun-
do fai saber o Observatorio, os indicadores 
constatan unhas cifras en aumento, xa que 
a ratio de alumnas e alumnos por computa-
dor no curso 2016-2017 é de 2,3, no canto 
dos 3,1 puntos de cinco cursos antes. 

No informe tamén hai datos relativos á 
docencia que cómpre mellorar. Por exem-
plo, que Galicia está nas Comunidades que 
teñen a media de alumnos por ordenador 
máis baixa, fronte á Comunidade de Ma-

drid, que ten 5 escolares por cada aparello 
informático, unha taxa que cae aínda máis na 
nosa terra se atendemos ao ao equipamento 
do profesorado: Galicia está neste punto en 
peor posición có conxunto de España, dado 
que a media é de 2,2 profesores por cada 
equipo e na media de España é de 1,9.

Porén, o informe constata “que a conecti-
vidade dos centros a Internet é moi positiva”. 
Así, dise que “practicamente a totalidade dos 
centros educativos teñen conexión”, poñén-
dose Galicia, neste eido, en 1,2 puntos sobre 
a media estatal, cunha taxa do 95,8%. No que 
atinxe ao que se fai con eses equipamentos, 
o estudo sinala que o 91,6% dos centros edu-
cativos da Comunidade galega dispón de 
páxina web, pero o uso máis salientábel ten 

que ver co emprego de Entornos Virtuais de 
Aprendizaxe (EVA), que implica a entrada 
en xogo de tecnoloxías no proceso educati-
vo (realización de exercicios, interacción co 
profesorado ou traballo en equipo). Neste 
eido, Galicia está á cabeza de todas as Co-
munidades e supera a media estatal en 34 
puntos porcentuais. A desigualdade de uso 
é grande entre centros públicos (87,1%) e 
privados (28,8%), o contrario do que aconte-
ce no resto do Estado. 

Polo respecta ás redes en si mesmas, o 
estudo do CCG constata as boas sinerxías 
que teñen establecido coa poboación de 
aquí. Así, oito de cada dez galegos úsanas e, 
dentro delas, Facebook é a máis empregada. 
O 81,4% das e dos internautas galegos eli-
xen esa rede para comunicarse, informarse 
e subir fotos, comentarios e opinións. Xa, a 
moita distancia, Instagram é a segunda op-
ción (55,3%), seguida de Twitter (47,3%) e 
LinkedIn (25,2%). O emprego deste servizos 
de comunicación en liña sitúanos por riba 
da media no conxunto de España. 

Polo que respecta aos blogs, seguen un 
vieiro en caída, sexan da índole que sexan. 

Das páxinas web, Google segue a ser 
a páxina máis consultada tanto en Gali-
cia (28,7%) coma no conxunto de España 
(28,1%). A segunda cun meirande índice 
de acceso na nosa terra é La Voz de Galicia, 
cun 18,1%. YouTube, Amazon, Marca, El País, 
Faro de Vigo, Meteogalicia e Xunta de Gali-
cia tamén están entre os sitios en liña máis 
visitados. 

Con respecto aos servizos de mensaxes 
instantáneas, WhatsApp é o preferido, cun 
95,1% dos usuarios. Séguenlle outros como 
Telegram ou Facebook Messenguer con ta-
xas do 24,6% e o 13,7% respectivamente. 
Skype baixou o seu uso desde 2016 pois pa-
sou do 36,6% ao 24,3%. 

Respecto dos motivos para conectarnos, 
ler novas segue a ser o obxectivo principal 
(o 87% dos usuarios fano por ese motivo). 

No que atinxe ao comercio electrónico, 
en 2018 houbo en Galicia 148.000 usuarios 
máis ca en 2015. Pola Rede mercamos sobre 
todo roupa e artigos deportivos.

No informe tamén se di que o ano pasa-
do un 94,2% das nenas e nenos galegos de 
10 a 15 anos usou o computador, un 95,3% 
accedeu a Internet e un 66,5% dispuxo de 
teléfono móbil. 
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B
usiness Factory Aero (BFAero), 
a aceleradora galega do sector 
aeroespacial, colleu este 24 de 
maio novos impulsos con vistas 
(precisamente) ao seu despe-
gue. O avance da aceleradora 
escenificouse en Lugo, na Fun-

dación CEL, que é onde ten emprazamento 
a sede física do proxecto. Alí (participando na 
xornada de benvida do trampolín empresa-
rial aeronáutico) reuníronse os responsábeis 
dos proxectos elixidos (tres contribucións 
galegas, dúas de Madrid e unha de Valencia) 
para participar en BFAero e máis o conselleiro 
de Economía, Emprego e Industria, Francisco 
Conde.

As iniciativas, segundo lembrou o conse-
lleiro, accederán a financiamento, plans de 
formación, acompañamento de mentores, 
asesoramento técnico e poderán utilizar as 
instalacións do aeródromo de Rozas.

Estes son os 6 proxectos finalmente elixi-
dos: Dronewind (con sede en Oleiros, trátase 
dun proxecto de vehículos aéreos non tripu-
lados, UAV, para realizar fotografías das tres 
palas dun eólico polo anverso e reverso, sen 
necesidade de parada, destacando pola súa 
rapidez na toma de datos e polo aforro que 

Comezan a coller impulso en Lugo os proxectos elixidos 
para a aceleradora aeroespacial galega

Voando alto con BFAero

pon en xogo, xa que non se detén a produ-
ción), Propulsión con células de combustíbel 
de hidróxeno (con sede en Madrid, propón 
unha alternativa ao uso de baterías en UAV 
de até 25 quilos, mediante a produción de 
enerxía eléctrica por células de combustíbel 
de hidróxeno, sendo obxectivo final obter 
tempos de voo que tripliquen os actuais), Ra-
dioUAV (proxecto impulsado dende a Univer-
sidade de Vigo, trátase do desenvolvemento 
de sistemas para tarefas de inspección non 
destrutiva, detección e identificación con 
sensórica activa e pasiva), LUPEON (dende 
Nigrán, consiste no deseño e optimización 
topolóxica de pezas estruturais de UAV así 
como a fabricación aditiva de ditas pezas 
en composites plásticos ou metálicos co fin 
de reducir o peso dos vehículos aéreos e así 
conseguir maior autonomía de voo), Avión 
VTOL de UAVWorks (con orixe en Valencia, 
o proxecto achega unha aeronave convertí-
bel única no mundo, sinxela, de baixo custo 
de operación e mantemento, versátil e ope-
rativa en contornas marxinais e, tamén, con 
grande autonomía e alcance con capacidade 
VTOL) e composites avanzados, enxeñería e 
MRO con RPAS promovido por Trim Compo-
sites con orixe en Madrid. 

ara quen non o 
saiba, BFAero é 
a primeira ace-
leradora galega 
especializada 

no sector aeronáutico, pos-
ta en marcha pola Xunta co 
respaldo de empresas refe-
rentes no sector como Indra 
e Babcock, e co apoio do 
Centro Tecnolóxico de Au-
tomoción de Galicia (CTAG), 
así como da Fundación da 
Confederación de Empre-
sarios de Lugo. A iniciativa 
busca solucións innovado-
ras no sector aeronáutico e 
de vehículos non tripulados 
(UAV e USV). 

As iniciativas admitidas 
na aceleradora disporán 
do apoio económico da 
Xunta, accedendo a un 
financiamento a fondo 
perdido de até 100.000 
euros na fase de incubación 
e de 50.000 en aceleración. 
A maiores, optarán a un 
financiamento en forma de 
préstamos de Indra de en-
tre 50.000 e 500.000 euros 
en incubación e sen límite 
en aceleración. Tamén en 
aceleración terán acceso a 
préstamos participativos 
de até 250.000 euros de 
Xesgalicia. 

Ademais, poderán 
facer uso dos espazos de 
coworking, oficinas indi-
viduais equipadas, aulas 
de formación e servizos 
de asesoramento técnico 
que pon á súa disposi-
ción a Fundación CEL, así 
como das instalacións do 
complexo do aeródromo de 
Rozas, onde os proxectos 
poderán utilizar os drons de 
Indra e Babcock (Targus e 
Lua) e outros equipamentos 
especializados do ámbito 
da Civil UAVs Initiative.

A primeira ace-
leradora galega 
aeronáutica

P
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A provincia de Lugo estende o seu radio de acción 
turístico con diferentes iniciativas TIC

A 
Deputación de Lugo está a 
apostar de cheo polas novas 
tecnoloxías para impulsar o 
turismo da provincia dende 
todas as súas frontes e de 
maneira rendíbel, eficiente 
e intelixente. Ou sexa, em-

pregando a cantidade xusta e axeitada de re-
cursos e información para acadar os mellores 
obxectivos. Para conseguilo, traballará en va-
rias vertentes TIC. Por unha banda, impulsará 
unha app cun milleiro de puntos turísticos e 
roteiros interactivos. 

Amais, a entidade provincial está a inten-
sificar o subministro ás redes de material 
audiovisual sobre os moitos e variados atrac-
tivos da provincia. A isto cómpre engadir as 
melloras que se están a facer nas audioguías 
dos conxuntos históricos de Mondoñedo, Vi-
veiro e Ribadeo. 

Respecto da aplicación móbil, trátase 
dunha iniciativa na que leva traballando a 
entidade dende hai tempo, que aposta pola 
universalidade (poderase usar dende calque-
ra trebello móbil), pola información turística, 
pola promoción integral e por ofrecer visitas 
interactivas á cidade de Lugo (primeiro) e ao 
resto da provincia (despois). O percorrido in-
telixente pola cidade incluirá 12 puntos de 
información. 

Audiovisuais
A Deputación de Lugo, co obxectivo de 

engrandecer a provincia e mostrala turistica-
mente ao mundo a través de vídeos-reclamo 
nas redes sociais, presentou os días pasados 
novas contribucións audiovisuais de seu: un 
documental (Lugo Inédito) e seis microvídeos 
para promover o turismo dos concellos. O 
novo material audiovisual inclúese na cam-
paña Lugo Cambia que impulsa o Executivo 
provincial desde hai 2 anos.

Tanto o vídeo Lugo Inédito como a media 
ducia de pezas audiovisuais sobre os xeo-
destinos lucenses implican un novo chanzo 
no desenvolvemento da nova campaña: un 
esforzo extra por “captar a atención de máis 
viaxeiros nacionais e estranxeiros e atraer 
máis turistas”, en palabras da Deputación, 
que engadiu que na “provincia hai máis dun-
ha trintena de lugares de interese turístico 
que teñen o privilexio de poder etiquetar-
se como únicos no mundo”. Neste senso, o 
vídeo Lugo Inédito, que se presenta en sete 
idiomas, céntrase en amosar unha escolma 
dos devanditos lugares.

As novas contribucións publicáronse na 
canle de Youtube da área de Turismo da De-
putación de Lugo. Amais, a guía completa 
dos espazos de Lugo Inédito pódese consul-
tar na web de Turismo da Deputación (turis-
mo.deputacionlugo.gal) e serve de proposta 
e fío condutor para coñecer toda a provincia 
a través de elementos do patrimonio que a 
distinguen. 

Audioguías en inglés, francés e 
castelán

A entidade que preside Darío Campos 
presentou esta tempada a nova promoción 
das audioguías ficcionadas da Mariña. A cita 
foi na Casa Museo de Álvaro Cunqueiro, en 
Mondoñedo, onde se fixo fincapé nas posi-
bilidades de comunicación e interacción que 
ofrecen estes recursos turísticos teatralizados 
sobre os cascos históricos de Mondoñedo, Ri-
badeo e Viveiro. As audioguías dixitais, como 
lembraremos, foron dadas a coñecer hai un 
ano pola Deputación de Lugo e a Manco-
munidade de Municipios da Mariña. Agora 
veñen de perfeccionarse coa tradución dos 
contidos ao inglés, francés a castelán. 

Amais das opcións lingüísticas devanditas, 
a optimización desta contribución turística 
sobre os cascos históricos da costa lucense 
complementouse con material como folletos 
e carteis para difundir e dar a coñecer nas 
oficinas de turismo as audioguías ficcionadas 
da Mariña de Lugo que tamén estarán dispo-
ñíbeis para a descarga e reprodución de bal-
de na web da Mancomunidade. 

A app comezará a 
funcionar con 1.000 
puntos de intereses de 
todos os concellos e 
co devandito roteiro 
interactivo da capital 
lucense

O orzamento será de 142.000 euros. A 
app comezará a funcionar con 1.000 puntos 
de intereses de todos os concellos e co de-
vandito roteiro interactivo da capital lucen-
se. O proxecto inclúe ademais a instalación 
de 200 novos paneis informativos ou sinais 
sobre os recursos turísticos, patrimoniais, 
gastronómicos ou culturais do casco histó-
rico de Lugo. Asemade, habilitaranse máis 
de 150 indicadores peonís para os visitan-
tes.  

Para o funcionamento da ferramenta, 
colocaranse unha ducia de tótems, que 
ofrecerán datos a través de Bluetooth para 
realizar a ruta: cada vez que un usuario pase 
con diante deste tótems, recibirá informa-
ción auditiva sobre o recurso turístico que 
está a ver.
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GaliciaTIC confirmouse como unha factoría de transformacións dixitais

Cando as novas
tecnoloxías fixéronse historia

O 
pasado 23 de maio cele-
brouse en Santiago, na 
Cidade da Cultura e ante 
a presenza duns 250 asis-
tentes, a nova edición 
(a 27) de GaliciaTIC, o 
senlleiro encontro tec-

nolóxico galego. No congreso, organizado 
pola asociación de empresas dixitais INEO, 
participaron relatores de primeiro nivel, até 
30, como por exemplo Ed Gabrys, experto 
analista da consultora Gartner, quen pro-
nunciou a conferencia inaugural. Gabrys 
asegurou que para que a transformación 
dixital “sexa efectiva” é preciso que as orga-
nizacións e empresas aposten “polo cambio 
cultural”. 

E engadiu: “Coido que o problema real 
non é que a cultura da organización sexa re-
sistente ao cambio, senón que os líderes de 
transformación dixital carecen con frecuen-
cia dos métodos ou das ideas para cambiar 
os comportamentos culturais”.

A XVII edición de GaliciaTIC 2019 congre-
gou a preto de 250 asistentes e abordou os 
retos aos que se enfronta o sector das Tec-
noloxías da Información e a Comunicación 
na nosa terra. Así, nos intres previos á inter-
vención de Gabrys, celebrouse un debate no 
que participaron expertos da denominada 
tripla hélice da innovación (administración, 

tor TIC galego e temas como a importancia 
da internacionalización ou as solucións á 
escaseza de talento tecnolóxico-dixital.

Mar Pereira, directora de AMTEGA, arrin-
cou o debate falando do impacto que ten 
a tecnoloxía en todos os aspectos e incidiu 
en que hai que reforzar o ecosistema dixital 
coa especialización e as alianzas: “Necesita-
mos perfís que xestionen e lideren proxec-
tos de transformación dixital que son os 
que nos sitúan de maneira diferencial en 
todo o mundo”.

Merino, pola súa banda, explicou que o 
sector TIC en Galicia representa o 5% do to-
tal de España, e  que isto só se reflicte nun 
2,7 % da súa contribución ao PIB nacional. 
A este respecto, Fernando Vázquez, de Ima-
tia, apuntou a que “o problema do medre 
pasa polo investimento” e fixo fincapé na 
importancia de capitalizar as empresas 
“para que estas poidan crecer e apostar 
pola creación de produtos”. 

Para Luis Sestelo, é fundamental a cola-
boración empresarial: “Precisamos que as 
compañías poidan traballar de maneira 
colaborativa, fai falta gañar tamaño e espe-
cializarse”. 

Ramón Ares, CEO de Ozona, salientou 
que “en Galicia cústanos ceder a propieda-
de. A maior parte das empresas son froito 
de iniciativas profesionais que se concre-
taron en empresas, que son dirixidas polas 
mesmas persoas que as crearon e ás que 
lles custa ceder parte da xestión”. Ares ani-
mou a todas as tecnolóxicas a “traspasar 
fronteiras” e fixo fincapé “na calidade das 
empresas galegas que están internaciona-
lizadas”. 

Ao longo da mañá, GaliciaTIC 2019 aco-
lleu outras mesas de debate nas que par-
ticiparon especialistas de empresas de 
renome como Orange, Microsoft, Nokia, R, 
Abanca, Telefónica, Hijos de Rivera, Sanitas 
ou Deloitte, entre outras moitas. Tratáronse 
cuestións como a Intelixencia Artificial na 
empresa, o traballo dixital, a computación 
na nube, as tecnoloxías 5G, as Cidades Inte-
lixentes, a aplicación das novas tecnoloxías 
ao ámbito sanitario, a escaseza do talento 
TIC e a Industria 4.0, automatizada, susten-
tábel e eficiente. 
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universidade e empresa) e que foi moderado 
polo director do foro, Miguel Merino. 

Segundo asegurou Merino, “atopámonos 
ante un momento clave debido á maduración 
de tecnoloxías que marcan un antes e un des-
pois na liña do desenvolvemento innovador, 
que son cada vez máis coñecidas e empezan 
a ser aplicadas ao mundo empresarial e á so-
ciedade en xeral”. No debate participaron Mar 
Pereira, directora da AMTEGA; Miguel Merino, 
en representación da Universidade de Vigo; 
Fernando Vázquez, director executivo e fun-
dador de Imatia; Ramón Ares, director execu-
tivo de Ozona e Luis Sestelo, presidente de 
INEO. Os cinco abordaron os desafíos do sec-

A XVII edición de 
GaliciaTIC 2019 congregou 
a preto de 250 asistentes 
e abordou os retos 
aos que se enfronta o 
sector das Tecnoloxías 
da Información e a 
Comunicación na nosa 
terra
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s cinco proxectos selec-
cionados competiron o 
pasado 7 de marzo nunha 
xornada de pitching na 
Cidade da Cultura de 

Santiago, xunto con outras quince 
propostas orientadas a algún dos cinco 
desafíos tecnolóxicos da aceleradora 
para o programa deste ano. Tratábase 
de convencer, nuns cinco minutos, da 
utilidade e viabilidade das iniciativas, e 
de explicar de que maneira as levarían 
á práctica cun plan de negocio. 

Unha vez coñecida a identidade dos 
cinco proxectos que pasan á fase de 
aceleración, comezou este último treito 
do programa startups R DiCo Challen-
ge 2018-19. Os elixidos teñen á súa 
disposición cadanseu mentor e poden 
optar á axuda económica da AMTEGA. 
Como dixemos máis arriba, tamén 
poden  empregar o espazo startups R 
habilitado no Centro de Emprende-
mento da Cidade da Cultura, traballar 
man con man con R, ter acceso á súa 
infraestrutura e modelo de negocio e 
beneficiarse do uso das instalacións 
e a visibilidade derivada de camiñar a 
carón do operador galego.

Ademais, R converterase para eles 
“nun potencial primeiro cliente e nun 
trampolín orientado a outras saídas 
comerciais ao mercado”. 

Defensa e demostración: 
do Pitch Day ao Demo 
DayO 

s cinco proxectos que 
van participar en R DiCo 
Challenge, a acelerado-
ra de contidos dixitais 
da compañía R, están 
xa a pleno rendemento, 
recibindo apoio e ase-

soramento e, tamén, a piques de afrontar 
con cadanseus proxectos a que será a rec-
ta final da primeira edición do programa, 
que culminará este mes de xullo cunha 
xornada Demo Day. Nesta xornada, as ini-
ciativas finalmente elixidas para participar 
na aceleradora (Futboleando.gol, Brain 
Games TV, Adivina Producciones, Visuali-
zación Big Data e AliCE) mostrarán ao de-
talle os avances obtidos. 

Como lembraremos, os gañadores fo-
ron seleccionados dun total de 20 pro-
postas polo comité avaliador do progra-
ma de startups da operadora, integrado 
por dous representantes de R e dous da 
axencia autonómica AMTEGA con aseso-
ramento da compañía CRTVG, que men-
toriza un dos desafíos. 

Amais do impulso en si mesmo, as ini-
ciativas están contar con cadanseu men-
tor, axuda económica da axencia AMTE-
GA e o espazo startups R (habilitado no 
Centro de Emprendemento da Cidade da 
Cultura) á súa disposición, entre outras fa-
cilidades e servizos.

As devanditas cinco propostas son as 
seguintes:
•	 En resposta ao reto 1, enriquecemento 

de retransmisións de eventos deportivos, 
o proxecto elixido foi Futboleando.
Gol, de M International. O piloto, men-
torizado por Diego Rodríguez Devesa, 

Novos referentes en 
contidos dixitais
Os proxectos elixidos pola aceleradora R DiCo 
Challenge mostrarán en xullo os avances obtidos

O

responsábel de contidos televisivos de 
R, propón un servizo de retransmisión 
automatizada en diferido de partidos 
de fútbol base, integrado coa platafor-
ma de distribución de contidos de R e 
do grupo Euskaltel.

•	 Na contorna do reto 2, aplicacións para 
Android TV, foi seleccionado o proxecto 
Brain Games TV, promovido por Cuicui 
Studios e mentorizado por Antonio Ra-
tón, responsábel de televisión na área 
de Innovación de R e do grupo Euskal-
tel. A proposta é desenvolver unha apli-
cación de Android TV de xogos de Brain 
Training adaptados ao formato televisi-
vo, integrada na plataforma de R.

•	 Para o reto 3, contidos formativos e di-
vulgativos innovadores, escolleuse o 
proxecto de Adivina Producciones, FVR- 
Fila de Realidade Virtual. Mentorizado 
por Leticia Sánchez, directora de Televi-
sión do grupo Euskaltel, FVR contempla 
o desenvolvemento dun servizo viábel 
de retransmisión en diferido de conti-
dos culturais, especificamente teatrais, 
integrado na plataforma de contidos de 
R e baseado en tecnoloxías de realidade 
virtual en 180a.

•	 No reto 4, Big Data aplicado ao consumo 
televisivo, o comité avaliador decidiuse 
pola proposta de Mario Pérez, Visuali-
zación Big Data, que mentoriza Esther 
Medina, xefa do servizo de Innovación 
da CRTVG. O proxecto consiste na posta 
en marcha dun sistema de recolección 
e análise masiva de datos orientado á 
mellora da programación televisiva.

•	 Finalmente, no apartado de reto aber-
to escolleuse o proxecto AliCE, (www.
alicebiometrics.com), promovido polo 
Centro Tecnolóxico Gradiant e mento-
rizado por José Cadavid, responsábel 
de Plataforma e Big Data do grupo Eus-
kaltel. Desta volta a idea é desenvolver 
un piloto dun sistema de retención de 
novos clientes utilizando tecnoloxías 
de recoñecemento facial que eviten 
a suplantación de identidade (anti-
spoofing) para confirmar de xeito auto-
mático a identificación dos usuarios. 


Foto de grupo da aceleradora 
de R, cos responsábeis de 
proxectos, os mentores e os 
representantes de R, AMTEGA 
e a TVG



A Industria 4.0 impulsa as capacidades 
de reciclaxe de SOGAMA

Vento favorábel para 
a economía circular

S
OGAMA, a Sociedade Galega 
de Medio Ambiente, pre-
sentou os días pasados (con 
motivo do Día Internacional 
da Reciclaxe, 17 de maio) 
datos relevantes sobre a súa 
evolución tecnolóxica e as 

vantaxes acadadas, en materia de reciclaxe 
e produción, pola adopción no seu seo da 
Industria 4.0 (un novo xeito de producir 
máis eficiente, automatizado, sustentábel 
e intelixente). Os datos, que foron acompa-
ñados dunha nova proclama a adoptarmos 
o principio dos tres erres (Reducir, Reutili-
zar e Reciclar, tres pasos para contribuír ao 
desenvolvemento sustentábel), certifican a 
capacidade de SOGAMA para aumentar o 
abano de materiais que acadan reciclaxe. 

Así, grazas á implantación dos sistemas 
propios da Industria 4.0 na planta de re-
cuperación de refugallos contidos no lixo 
convencional, a compañía xa conseguiu 
recuperar até 11 tipoloxías de materiais 
(que se entregan aos centros recicladores 
para que sexan convertidos en novos  
recursos e reincorporados ao circuíto co-
mercial cunha nova vida). SOGAMA tamén 
fixo saber que coa entrada en funciona-
mento desta instalación, que conformou a 
primeira fase da ampliación do complexo 
medioambiental de Cerceda, a compañía 
pública “multiplicará por catro a súa con-
tribución á reciclaxe e chegará en 2020 ao 
vertido técnico cero (10%)”, esixencia im-
posta polo Parlamento Europeo para todos 
os Estados membros no horizonte do ano 

•	 Porque evítase a extracción de materias primas virxes e consérvanse os recur-
sos naturais. 

•	 Porque recupéranse materiais que, doutro xeito, non terían aproveitamento. 
•	 Porque afórrase enerxía e auga.
•	 Porque diminúe a dependencia de combustíbeis fósiles e a emisión de gases 

de efecto invernadoiro. 
•	 Porque reducimos a cantidade de residuos a refugallos a depositar no conte-

dor verde convencional.
•	 Porque a industria da reciclaxe tamén contribúe a crear emprego.
•	 Porque, cun sinxelo xesto, conseguiremos algo grande: máis vida para o noso 

planeta. 

TIC e ecol    xía

Razóns para reciclar: 

TRE E
LOGOTYP E

TREE
LOGOTYPE

TRE E
LOGOTYP E

TRE E LOGO
TREE

LOGOTYPE

TRE E
LOGO
TYP E
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2035. A Sociedade Galega do Medio Am-
biente mostrou o seu convencemento nas 
vantaxes da innovación tecnolóxica: grazas 
á fórmula da transformación tecnolóxica e 
a colaboración cidadá, “facilítase o camiño 
cara á economía circular na nosa Comuni-
dade”, engade a entidade.

Alén do subministro destes datos, SO-
GAMA celebrou o Día Internacional da 
Reciclaxe, con outras actividades ligadas 
á devandita proclama das tres erres (Re-
ducir, Reutilizar e Reciclar) para contribuír 
ao desenvolvemento sustentábel. Así, e 
baixo o lema Recíclate con Sogama. Querer 
é poder!, a entidade lanzou un manual, en 

formato online e accesíbel para todos os 
públicos, no que recorda que os recursos 
do planeta son “hoxe escasos e limitados”, 
e que a prevención e a redución da pro-
dución de refugallos “constitúe o primeiro 
elo da cadea para preservalos”, debendo 
velar en todo momento polo máximo 
aproveitamento dos  produtos e a correcta 
separación dos materiais. “Neste escenario”, 
engade SOGAMA, “o principio dos tres 
erres eríxese igualmente “nunha ferramen-
ta clave para loitar contra as ameazas do 
cambio climático”.

Podemos ver o manual en formato PDF 
na páxina web www.sogama.gal. 



 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

Máis de 80 nenas participaron na 
iniciativa Oracle4Girls no CITIC

As rapazas 
collen impulso

O  
Centro de Investiga-
ción TIC (CITIC) da Uni-
versidade da Coruña 
converteuse este sába-
do 25 de maio nun cen-
tro de traballo das ra-
pazas e para as rapazas. 

Estamos a falar da iniciativa Oracle4Girls, 
na que participaron máis de 80 nenas e 
arredor dunha trintena de pais e nais. O 
obxectivo deste proxecto posto en mar-
cha por Oracle é achegar ás pequenas as 
disciplinas STEM (Science, Technology, En-
gineering and Mathematics).

O evento, que tivo lugar nas instala-
cións do CITIC no Campus de Elviña, es-
tivo composto por sete obradoiros de 
circuítos con plastilina condutiva, de ini-
ciación á programación, de controladores 
de tráfico e de coches teledirixidos, entre 
outras actividades creativas. Segundo fai 
saber o centro coruñés, a metodoloxía 
utilizada nestes talleres de formación 
baseouse na realización de pequenos 
proxectos, que permiten ás nenas e ado-
lescentes gañar autoconfianza.

En canto ás charlas para pais e nais, a 
primeira delas desenvolveuse baixo o epí-
grafe O futuro da tecnoloxía e foi imparti-
da pola investigadora do CITIC e coordi-
nadora do Grao en Enxeñaría Informática 
da UDC, Laura Castro. Centrouse na im-

portancia da tecnoloxía no presente e no 
futuro, salientando o papel da educación 
para promover a vocación científica. A 
segunda charla, Navega con Rumbo, veu 
da man da analista forense e membro 
do Colexio Profesional de Enxeñaría en 
Informática de Galicia (CPEIG), Pilar Vila, 
que achegou recomendacións para un 
uso seguro de Internet.

O programa Oracle4Girls xa se levou a 
cabo noutras cidades como Madrid, Bar-
celona, Bilbao, Valencia, Sevilla, Málaga e 
Xixón, acadando unha participación de 
máis de 800 nenas en total. 
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investigadora do CI-
TIC, Nieves Rodríguez 
Brisaboa, vén de recibir 
o Premio Nacional de In-

formática, concedido pola Sociedade 
Científica Informática de España (SCIE) 
e a Fundación BBVA. 

Este galardón é un dos máis pres-
tixiosos a nivel nacional no ámbito da 
Enxeñería Informática e está dirixido a 
recoñecer o traballo de investigadoras, 
investigadores e entidades na área da 
informática que dedican a súa carreira 
profesional ao estudo, fortalecemento 
e divulgación deste ámbito profesio-
nal.

Nieves Rodríguez Brisaboa é 
catedrática de Linguaxes e Sistemas 
Informáticos da Universidade da 
Coruña e investigadora principal do 
Laboratorio de Bases de Datos (LBD), 
adscrito ao CITIC. O xurado recoñece 
á investigadora do CITIC co Premio 
Ángela Ruiz Robles “polos seus tra-
ballos de investigación e innovación 
relacionados coa Xestión de Datos, 
así como as súas iniciativas nos eidos 
da transferencia de coñecemento en 
relación con empresas e institucións 
públicas e a creación de empresas de 
base tecnolóxica”.

Lembrar que na edición anterior, en 
2018, o investigador do CITIC Ramón 
Doallo recibiu o Premio Nacional de 
Informática “polas súas sobresaín-
tes contribucións á arquitectura e á 
tecnoloxía de computadores”. Amais, o 
investigador David Vilares foi con-
decorado co Premio Jóvenes Inves-
tigadores Informáticos “polas súas 
destacadas contribucións á investiga-
ción en técnicas e algoritmos para o 
procesamento da linguaxe natural”.

Nieves Rodríguez 
Brisaboa, Premio 
Nacional de Informática

A



Fernando Suárez, presidente do Colexio 
Profesional de Enxeñaría en Informática 
de Galicia, dános as claves para afrontar a 
gran revolución dixital

éTICa

A 
informática está a impulsar un 
cambio vertixinoso, transforma-
do de maneira radical o modo 
de facer as cousas en todos os 
ámbitos da nosa sociedade, in-
cluídos os modelos de negocio. 
Nos próximos anos, o desenvol-

vemento humano será impactante, disruptivo 
e completamente inimaxinable. Estamos nun 
contexto de oportunidade, pero tamén de gran-
des desafíos como a fenda dixital; as pegadas na 
educación ou no emprego, a protección de datos 
e a privacidade, os desafíos da cibersegurdidade 
e a distribución da riqueza, entre moitos outros.

Para atopar a resposta axeitada a estes retos 
presentes e futuros necesitamos valores. Valores 
que terán que adaptarse ás novas realidades e 
evolucionar con elas

Na alborada dun século cheo de incertezas, a 
Intelixencia Artificial converteuse non só na gran 
promesa da economía dixital senón, tamén, nun 
interrogante ético que zarandea a esencia mes-
ma da condición humana. Como culpar a unha 
expresión matemática se se equivoca nunha op-
ción de vida ou morte?

Pero este debate non so implica á tecnoloxía, 
senón tamén ao uso que dela facemos e como 
está a evolucionar a humanidade neste contex-
to. Na Sociedade da Información as nosas pro-
pias vidas son libros abertos, pero suxeitos que 
quen nos examina faino mediante caixas negras. 

alumna Elia 
Casares Nogueira 
do CEIP Virxe da 
Pena da Sela, no 
concello ourensá 

de O Irixo, vén de procla-
marse vencedora da terceira 
edición do Concurso Literario 
Infantil e Xuvenil sobre a Pro-
tección de Datos, convocado 
pola Consellería de Educación 
e o CPEIG na categoría de 
5º-6º Primaria. A estudante 
presentou un traballo titulado 
Malas experiencias polo que 
recibiu de premio unha 
tableta e un kit de robótica 
para a súa aula, agasallos que 
lle entregaron o secretario do 
CPEIG, Juan José González, e 
o vogal Iván Luis Vázquez.

Amais, na categoría de 3º 
e 4º da ESO, o gañador foi o 
alumno Adrián Álvarez Castro 
do CPI de Cova Terreña, no 
municipio pontevedrés de 
Baiona. Adrián presentou 
un traballo titulado O mellor 
trobador do mundo,  unha 
cantiga pola que recibiu de 
premio unha tableta e un kit 
de robótica para o colexio, xa 
que o centro foi recoñecido 
ex-aequo co Colexio Guillel-
me Brown de O Pereiro de 
Aguiar (Ourense) como os 
centros con maior participa-
ción no concurso. O estudan-
te recibiu os agasallos da man 
do secretario do CPEIG, Juan 
José González. Ademais, asis-
tiu o concelleiro de Educación 
de Baiona, Policarpo Vilar.

O certame, convocado no 
mes de xaneiro con motivo 
do Día Europeo da Protección 
da Datos, está destinado 
a concienciar á sociedade 
galega da necesidade de 
salvagardar a información 
propia e allea, nomeada-
mente os menores de idade. 
Participaron unha trintena de 
escolares de toda Galicia.

A

Os premios do 
Concurso sobre 
Protección de 
Datos foron dar a 
O Irixo e Baiona

 
Presentación do Código Ético no Día 

de Internet en Gijón

O Consello de Colexios de Enxeñaría en In-
formática ven de aprobar un código ético e 
deontolóxico para a práctica da Enxeñaría In-
formática en España, ao considerar a ética pro-
fesional como un dos elementos esenciais para 
a consecución e sustentabilidade da sociedade 
da información e o coñecemento.

Este código de ética cumpre varios propósi-
tos: explica á sociedade (consumidores, clientes, 
etc.) o que pode esperar da profesión de infor-
mática; expresa a "conciencia", ou conxunto de 
valores, da profesión informática dunha manei-
ra obxectiva, equilibrada e non partidista; e guía 
e xustifica a toma de decisións profesionais

Deste xeito, o Consello non só ordena a prác-
tica profesional velando pola ética na actividade 
profesional, senón que ademais impulsa o uso 
ético da informática e as súas incesantes inno-
vacións para promover o progreso da Socieda-
de do Coñecemento.

En definitiva, trátase de concienciar sobre as 
responsabilidades e obrigas dos profesionais 
das Tecnoloxías da Información coa sociedade. 
De feito, os profesionais debemos de ser cons-
cientes do noso papel como custodios da tec-
noloxía máis poderosa e flexible inventada pola 
humanidade. 
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15 de xuño a Cidade 
da Cultura acollerá a 
World Robot Olym-
piad - Galicia 2019, na 
que poderán participar 

máis de 50 equipos e máis de 100 
estudantes galegos repartidos en 
diferentes categorías, que abranguen 
dos 6 aos 19 anos. O competición 
engloba diversos retos a resolver por 
equipos e que se celebran de xeito 
independente, neste caso Regular 
e Football nos que poderán ache-
garse dun xeito lúdico e divertido á 
tecnoloxía e á enxeñería. Os retos da 
edición WRO 2019 a nivel mundial 
están inspirados na temática Smart 
Cities. Até o 30 de maio será posible 
inscribirse vía web a calquera das 
categorías da WRO. Esta actividade 
está enmarcada nas iniciativas do 
Plan DigiTalent, colaborando na súa 
organización a AMTEGA e a empresa 
Arkitas Robótica S.L.

O

E
ste verán Santiago vaise pór 
novamente no punto de mira 
da comunidade argalleira de 
todo o mundo. O motivo? A ce-
lebración dunha nova edición 
da Maker Faire Galicia, a feira de 
inventoras e  inventores máis so-

branceira da nosa terra e do ámbito estatal 
e, en palabras da organización (VermisPro-
ject), unha das cinco máis relevantes a nivel 
europeo. O evento terá lugar do 3 ao 7 de 
xullo na Cidade da Cultura de Galicia. A nova 
edición vén con dúas novidades: celebrara-
se a principios do verán e, debido ao éxito 
das anteriores, pasará de 3 a 5 días de du-
ración, ampliando as xornadas profesionais 
de unha a tres xornadas.

Novamente, a feira será ante todo un es-
pazo onde intercambiar coñecementos e 
darmos conta das vantaxes e beneficios de 
crear tecnoloxías abertas en comunidades. 
Será, tamén, un escaparate para a creativi-
dade e o enxeño, pensado para tódolos pú-
blicos e disciplinas, e abordarase o potencial 
da robótica o espírito maker para os ámbi-
tos da gastronomía, a mecánica, a ciencia, 
a arte urbana, a música, a electrónica ou a 
artesanía. 

Este ano o evento celebra a súa quinta 
edición buscando consolidarse como o máis 
importante da Península, tanto en número 
de makers como de asistentes. Ao igual que 
na edición anterior, a Maker Faire Galicia 

A feira dos 
abraiantes enxeños
A Maker Faire Galicia quere converterse na cita 
argalleira máis importante da Península

Galicia celebrará en 
xuño un dos torneos da 
World Robot Olympiad

A fin de semana, o sábado 6 e o domin-
go 7 de xullo, abriranse as portas do Museo 
Gaiás para o público xeral, cunha progra-
mación para nenos, familias e maiores que 
contará con obradoiros, charlas, actuacións 
ou campionatos entre outras moitas activi-
dades programadas e que, en palabras da 
organización, “buscan sorprender aos visi-
tantes”.

Para quen queira máis datos sobre a cita 
e xeitos de formar parte dela, dicirlle que xa 
está dispoñíbel na súa páxina web, galicia.
makerfaire.com, o formulario de inscrición 
de proxectos tanto para a xornada profe-
sional como para a xornada xeral. O prazo 
remata o 31 de maio, e de tódalas propos-
tas achegadas farase unha escolma final 
que se incluirá no programa de actividades 
e contidos desta edición de 2019. Durante 
o evento, ademais, o público poderá votar 
aos mellores proxectos seleccionados. As 
categorías premiadas nas xornadas abertas 
serán as de Maker, Minimaker (proxectos 
realizados por nenas e nenos menores de 
14 anos), Maker Senior (para creadoras e 
creadores maiores de 60 anos) e proxectos 
de divulgación (colexios, institutos, asocia-
cións, universidades, FP, etc.). 

volve contar co patrocinio da Fundación Ci-
dade da Cultura de Galicia, que acolle tamén 
o evento no Gaiás, e do Concello de Santiago 
a través do programa Compostela Móvese.

Durante as pasadas edicións acudiron máis 
de 44.000 asistentes e ao redor de 750 arga-
lleiros expuxeron os seus enxeños. 

As tres xornadas enfocadas ao público 
profesional centraranse en temáticas consi-
deradas “clave” para o futuro da industria e a 
innovación como: mobilidade, enerxía, Inte-
lixencia Artificial, robótica, ciberseguridade, 
open data ou emprendemento. Ademais, a 
xornada do venres contará cun xurado espe-
cializado que outorgará premios aos proxec-
tos mais innovadores presentados polos 
makers durante esa semana: 1000€, 500€ e 
250€.
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A gran cita anual 
dos enxeñeiros de 
telecomunicación  

Julio Sánchez Agrelo reivindicou “o papel 
exercido polos enxeñeiros de Telecomu-
nicación na evolución TIC experimentada 
nos últimos anos”. E dixo: “Sen a nosa 
achega, non se podería falar de 4.400 
millóns de persoas conectadas, a través 
de 25.000 millóns de dispositivos a esa 
gran rede de redes que é Internet”.

Segundo asegurou Sánchez Agre-
lo, “contribuír ao posicionamento dos 
enxeñeiros de telecomunicación no 
eido da transformación dixital” é un 
obxectivo irrenunciable para as entida-
des que preside. “É preciso tentar que se 
asocie o noso colectivo non só ás áreas 
tradicionais, senón tamén destacar todo 
o noso coñecemento arredor do mun-
do do dato, do mundo das TIC”, indicou. 
Xunto a isto, detallou que outro reto que 
se ten marcado a Xunta Directiva do Co-
lexio é o de “achegar a nosa profesión 
ao cidadán”. Neste sentido, reflexionou 
sobre o feito de que parte da sociedade 
descoñece que “realizar unha chamada 
telefónica por móbil, acceder a Internet, 
enviar emails, ver cinema nunha plata-
forma de TV, escoitar a radio, dirixir un 
dron ou conducir unha ruta con GPS” é 
posible grazas ao labor dos enxeñeiros 
de telecomunicación.

Premios Galicia das Telecomu-
nicacións

A Noite Galega das Telecomunicacións, 
na que participou a directora da AMTE-
GA, Mar Pereira, foi tamén o marco elixido 
para a entrega dos Premios Galicia das Te-
lecomunicacións e da Sociedade da Infor-
mación 2019: unha convocatoria de galar-
dóns que distingue o emprendemento, a 
investigación e as boas prácticas xeradas 
no ámbito TIC galego por parte de dife-
rentes persoas e empresas.

E

EspEcial

Rafael Moya, o CTAG, Nueva Pescanova e Aperta, 
premiados na Noite das Telecomunicacións

Este 24 de maio festexáronse na nosa 
terra as innovacións que favorecen o 
progreso tecnolóxico, científico, social, 
empresarial e cultural. Estamos a falar da 
Noite Galega das Telecomunicacións e da 
Sociedade da Información, que se desen-
volveu na Finca Montesqueiro (Oleiros) da 
man do Colexio Oficial e da Asociación de 
Enxeñeiros de Telecomunicación de Gali-
cia (COETG-AETG). Durante o transcurso 
do evento, no que participaron arredor de 
300 profesionais, entregáronse os Premios 
Galicia das Telecomunicacións. Recoñe-
ceuse o labor de Rafael Moya Fernández, 
CTAG, Nueva Pescanova e o potencial da 
aplicación Aperta. A Noite tamén serviu 
para que os telecos galegos puxeran en 
valor o seu papel como axentes dinamiza-
dores que permiten o progreso social.

Durante a XXIV Noite Galega das Tele-
comunicacións, o máximo responsábel de 
ambas as dúas entidades (COETG e AETG), 
Julio Sánchez Agrelo, demandou que se 
“flexibilicen” os criterios que regulan a 
colexiación e o exercicio da profesión: 
“un dos nosos obxectivos é incrementar 
o número de colexiados, é necesario ga-
ñar masa crítica”, apostilou. Amais do dito, 

Julio Sánchez 
Agrelo reivindicou 
“o papel exercido 

polos enxeñeiros de 
Telecomunicación 

na evolución TIC 
experimentada nos 

últimos anos”
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Julio Sánchez Agrelo, decano/

presidente COETG/AETG

 
Momento do cóctel

unto a isto, 
a XXIV Noite 
Galega das 
Telecomuni-
cacións serviu 

tamén para mostrar as 
potencialidades dun proto-
tipo de vehículo autónomo 
deseñado polo Centro 
Tecnolóxico de Automo-
ción de Galicia (CTAG). Coa 
exposición deste modelo, 
a organización do evento 
quixo chamar a atención 
sobre un dos múltiples fitos 
que serán posíbeis grazas 
ao impulso das ditas redes 
5G: o da condución autóno-
ma e conectada. O vehículo, 
que se expuxo nas instala-
cións da Finca Montesquei-
ro onde se celebrou a Noite, 
reflicte os últimos avances 
da automoción galega en 
arquitectura electrónica 
do vehículo, así como en 
desenvolvemento de siste-
mas de visión e percepción, 
mapas dixitais, fusión de 
datos e outras funcións 
como conectividade ou 
sistemas de comunicación, 
entre outras tecnoloxías.
Segundo lembra a organi-
zación da Noite, o vehículo 
autónomo “constitúe unha 
das grandes liñas estratéxi-
cas do CTAG”, entidade que 
leva apostando 15 anos 
polo avance da electrónica 
e dos sistemas intelixentes 
nos automóbiles, cuns equi-
pos multidisciplinares nos 
que traballan 350 persoas e 
que centran o seu labor en 
deseñar novos conceptos 
centrados na interacción do 
vehículo e os seus ocupan-
tes, no desenvolvemento de 
hardware e software especí-
ficos e na validación virtual 
e física de compoñentes, así 
coma en sistemas de labo-
ratorio e pistas de proba e 
estrada.

X

Todos os detalles 
do vehículo 
autónomo do 
CTAG

 
Patrocinadores e premiados  

acompañados por Julio Sánchez Agrelo
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EspEcial

O Premio Enxeñeiro do Ano 2019 re-
coñeceu a traxectoria de Rafael Moya 
Fernández, enxeñeiro de Telecomunica-
ción cunha dilatada e fecunda traxectoria 
profesional en Galicia. Moya leva máis de 
23 anos vinculado a Telefónica e actual-
mente é o director de Operacións da Zona 
Norte desta compañía. No seu discurso 
de agradecemento, Moya reivindicou a 
figura do enxeñeiro de Telecomunicación 
“para axudar a transformar e mellorar a ca-
lidade de vida das persoas” e puxo como 
exemplo a súa propia traxectoria profe-
sional durante a cal colaborou coa socie-
dade “en momentos complicados para 
Galicia, como a catástrofe do Prestige, os 
incendios de 2006 e 2017 ou o accidente 
do Alvia”. E explicou: “Fomos moitos nes-
tes acontecementos os que arrimamos o 
ombreiro para coordinar unha resposta 
conxunta e eficaz”, engadiu.

O Premio Socio de Honra 2019, que re-
coñece a aqueles persoeiros ou entidades 
que destaquen pola súa promoción das 
telecomunicacións na nosa Comunidade 
Autónoma, distinguiu o labor do Centro 
Tecnolóxico da Automoción de Galicia 
(CTAG). As xuntas directivas do COETG 
e a da AETG valoraron como razóns de-
terminantes da concesión deste premio 
“a contribución de CTAG ao desenvolve-

mento das TIC e a súa implicación no sec-
tor, a través dos proxectos de vangarda 
que  impulsa o centro como é o caso do 
proxecto do vehículo autónomo”.

O Premio Axians 2019 á Empresa Ga-
lega que aposta polo desenvolvemento 
de Infraestruturas Intelixentes de Tele-
comunicación recoñeceu o labor de Nue-
va Pescanova, “pola utilización das TIC na 
transformación do grupo para seguir sen-
do un referente a nivel mundial na captu-
ra, cultivo, produción e comercialización 
de produtos do mar en 80 países”.

Finalmente, o Mellor Proxecto TIC con 
Beneficios Sociais, premio impulsado 
pola Axencia para a Modernización Tec-
nolóxica de Galicia (AMTEGA), recaeu este 
ano no proxecto Aperta. Trátase dunha 
aplicación desenvolvida por un grupo 
de estudantes da Escola de Enxeñería 
de Telecomunicación da Universidade 
de Vigo cuxo obxectivo é axudar a com-
bater a violencia e o acaso nos centros 
educativos. A aplicación foi deseñada en 
colaboración coa Asociación TEAVi, unha 
organización que inicialmente naceu para 
ofrecer apoio e resposta ás necesidades 
das persoas con trastornos do espectro 
autista de Vigo e que tenta mellorar a súa 
integración no ámbito social, escolar ou 
laboral. 


Rafael Moya Fernández galardoado co 
Premio Enxeñeiro do Ano

 
Os premiados acompañados por 

Julio Sánchez Agrelo e Mar Pereira

Imprescindible 
contribución 
das entidades 
patrocinadoras

Tal e como puxo en valor 
o decando do COETG e 
presidente da AETG, Julio 
Sánchez Agrelo, durante a 
súa intervención na Noite, o 
evento non sería posible sen 
a imprescindible achega das 
entidades e organizacións 
patrocinadoras. A todas 
elas, Sánchez Agrelo deu 
as grazas ao inicio da súa 
intervención.

O acto contou co respaldo 
de Axians, Cellnex Telecom, 
CGES, Ericsson, Escola de 
Enxeñería de Telecomunica-
ción, Everis, .GAL, Huawei, 
Ibertel, Intermax, IPM, Itelsis, 
Lyntia, Minsait, Optare 
Solutions, Oracle, Orange, 
Palo Alto, R, Retegal, Banco 
Sabadell, Satec, Semi, Smar-
tel, Telefónica, Televes, Tesec 
e Vmware.
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-Todas as Noites Galegas das Telecomuni-
cacións e da Sociedade da Información 
son relevantes e significativas, porque 
se celebra a profesión que vostedes re-

presentan e porque se conmemora a importancia 
de progresar tecnoloxicamente, pero, con todo, é 
certo que cada Noite ten a súa personalidade úni-
ca e diferenciada. Por que foi relevante esta última 
edición da festa dos telecos? Que nos ofreceu para 
ser recordada?
- Sen lugar a dúbidas, esta última edición da Noite 
constatou o feito de que o evento consolídase ano 
tras ano. E os nosos asociados apoian, de xeito ma-
sivo, o acto coa súa presenza, o cal nos congratula 
especialmente porque verdadeiramente considera-
mos que han de ser eles os protagonistas do evento, 
xunto co empresariado e as institucións, conforman-
do así todo o sector TIC galego. O acto pretende dar 
visibilidade ao noso colectivo e pór en relevancia o 
noso papel como axentes transformadores da socie-
dade, a través do impulso ás TIC.  Queremos tamén 
que se nos encadre en diferentes ámbitos profesio-
nais aos que podemos achegar o noso expertise, so-
bre todo en relación ao mundo do dato dixital (e non 
só se nos recoñeza coma “os mozos das antenas”). 
Para impulsar esta visión, decidimos centrar a Noite 
na temática da 5G, un ámbito no que xa se está a 
traballar decididamente dende Galicia.

decano do COETG e presidente da AETGJulio Sánchez Agrelo

“O NOSO COLECTIVO DEBE ESTAR Á FRONTE 
DA REVOLUCIÓN TECNOLÓXICA 5G”

 — O decano do COETG e presidente da AETG fálanos nesta entrevista das relevantes cuestións abordadas na xuntanza 
do 24 de maio, unha xuntanza que nos lembra cada ano a importancia de facermos fronte común arredor dun de-
safío que nos toca a todos: o desafío da transformación tecnolóxica. Desta volta, a Noite centrouse tematicamente 
nunha das tecnoloxías que máis decisivas serán na dita evolución, o estándar 5G. Segundo lembrou, son moitos os 
profesionais da Enxeñería da Telecomunicación que traballan no desenvolvemento de proxectos 5G tanto en Galicia 
coma no resto de España. En breve xa poderemos tirar proveito dunha manchea deles. 

"Queremos que se nos 
encadre en diferentes ámbitos 
profesionais aos que podemos 
achegar o noso expertise, sobre 
todo en relación ao mundo do 
dato dixital"



EspEcial
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- O principal fío temático desta edición da 
Noite foi o estándar 5G. Por que se elixiu 
precisamente esta tecnoloxía para enca-
rreirar a celebración anual do COETG-AETG? 
Chegáronse a algunhas conclusións de va-
lor sobre a súa importancia e, tamén, sobre 
o papel que imos representar as galegas e 
os galegos no seu desenvolvemento e im-
plementación a todos os niveis?
- Efectivamente, son moitos os profesionais 
da Enxeñería da Telecomunicación que tra-
ballan no desenvolvemento de proxectos 5G 
tanto en Galicia coma no resto de España. Ac-
tualmente, na nosa Comunidade Autónoma 
estanse a desenvolver 18 proxectos piloto e 
en 2020 algúns deles serán xa realidade, e a 
5G comezará a aplicarse comercialmente. 
Considero que o noso colectivo debe estar 
á fronte desta revolución tecnolóxica, tanto 
desde o punto de vista da telecomunicación 
pura e dura como no relativo ao desenvol-
vemento do software e o hardware precisos 
para o seu establecemento. E, por iso, fixamos 
o asunto da 5G como eixo central da Noite. 

E, por suposto, seremos todos os cidadáns 
os que actuemos como actores centrais e 
necesarios no desenvolvemento desta nova 
tecnoloxía. Como dicía en clave humorística 
Manuel Manquiña, condutor da Noite, cada 
vez queremos servizos de comunicación máis 
rápidos e máis competitivos e a 5G soluciona-
rá, en gran medida, esas demandas. Porén, é 
certo que o despregamento desta infraestru-
tura tecnolóxica implica un alto investimento 
e que para ser rendible en termos comerciais 
é preciso que existan aplicacións tractoras 
(o que se denomina killer application), que 
axuden a amortizar o seu custo. Pero non me 
cabe dúbida de que se camiña nesta direc-
ción e de que a tecnoloxía 5G formará parte 
da nosa vida cotiá durante a vindeira década.

- Falaba vostede no transcurso da celebra-
ción desenvolvida o pasado 24 de maio que 
un dos grandes obxectivos do COETG-AETG 
para os vindeiros meses é conseguir unha 
meirande flexibilidade nos criterios que 
regulan a colexiación e o exercicio da profe-
sión. A que se refire exactamente con isto? 
Existen trabas e atrancos que impiden aos 
enxeñeiros de Telecomunicación desenvol-
ver axeitadamente o seu traballo?
- A nosa é unha profesión regulada. Somos 
unha das 14 profesións españolas para cuxa 
colexiación se precisa, amais de completar o 
grao, que os alumnos realicen un mestrado 
habilitante. O problema, ao meu xuízo, é que 
a axenda de mestrados habilitantes é moi li-
mitada e reducida e que, moitas veces, os seus 
contidos afástanse das necesidades reais do 
mercado laboral. Por iso, son cada vez máis os 
estudantes acabados de graduar que optan 
por cursar outro tipo de mestrados, non ne-
cesariamente habilitantes. E, por ese motivo, 

non poden colexiarse e perdemos masa críti-
ca. A miña preocupación é que poidamos ter 
futuro e influencia coma colectivo e por iso 
coido que cómpre perfilar unha nova axenda 
de mestrados habilitantes, para o cal ofrecín o 
papel intermediador do Colexio coa universi-
dade e co mundo da empresa.

- Na noite tamén reivindicou o papel exerci-
do polo colectivo que representa, o COETG e 
todas as entidades estatais e internacionais 
análogas, en relación á evolución tecnolóxi-
ca do mundo nas últimas décadas. Cre que 
é preciso reivindicar este papel? Esquécese-
nos que os enxeñeiros de Telecomunicación 
contribuíron a facer posíbel que hoxe en día 
haxa 4.400 persoas conectadas e 25.000 mi-
llóns de dispositivos ligados ás redes?
- Moitas veces si. Moitas veces esquecemos 
que cando enviamos un whatsapp ou men-
saxe de texto, cando facemos unha chamada 
de móbil, cando vemos contidos a través de 
plataformas televisivas, cando usamos un 
GPS ou algunha app no móbil, entre outras 
cuestións, está por tras o labor dun enxeñeiro 
de Telecomunicación. Particularmente, o des-
envolvemento desa gran rede de redes que é 
Internet foi tan rápido grazas ao traballo dos 
profesionais do noso colectivo. Temos que 
ter en conta, neste sentido, que os estudos 
superiores de Informática no noso país regu-
láronse a partir da rama da Enxeñería da Te-
lecomunicación. Neste sentido, por así dicilo, 
os telecos somos os precursores ou os pais da 
informática e, tamén neste ámbito, estamos 
en condicións de poder achegar os nosos co-
ñecementos e experiencia.

- Que puntos, obxectivos ou retos quixo sa-
lientar este ano o COETG-AETG cos Premios 
Galicia das Telecomunicacións? Que des-
tacaría vostede das entidades e persoeiros 
galardoados este ano,  Rafael Moya Fernán-
dez, CTAG, Nova Pescanova e a aplicación 
Aperta?

- Coma sempre, a convocatoria aspira a 
recoñecer boas prácticas no ámbito do 
emprendemento, a investigación e o des-
envolvemento TIC en Galicia por parte de 
diferentes persoas, entidades e empresas. 
Co Premio Enxeñeiro do Ano 2019 quixe-
mos recoñecer a traxectoria dun compa-
ñeiro moi querido entre toda a profesión en 
Galicia: Rafael Moya Fernández, un enxe-
ñeiro de Telecomunicación cunha dilatada 
e fecunda traxectoria profesional e cuxas 
achegas foron fundamentais en momentos 
complicados para Galicia, coma el mesmo 
dixo á hora de recoller o premio. Por exem-
plo, logo da catástrofe do Prestige, dos in-
cendios de 2006 e 2017 ou do accidente do 
Alvia.

Co Premio Socio de Honra, quixemos dis-
tinguir o labor do CTAG no marco do desen-
volvemento das TIC e a súa implicación no 
sector, a través dos proxectos de vangarda 
que desenvolve como é o caso do proxecto 
do vehículo autónomo. Un vehículo cuxo 
prototipo exhibimos nas propias instala-
cións do recinto que acolleu a celebración 
da Noite. 

Por outra banda, o Premio Axians 2019 a 
Nueva Pescanova pretende poñer en valor 
a utilización das TIC na transformación do 
grupo para seguir sendo un referente a ni-
vel mundial na captura, cultivo, produción 
e comercialización de produtos do mar en 
80 países. 

E, finalmente, o Mellor Proxecto TIC 
con Beneficios Sociais, premio impulsado 
pola axencia AMTEGA, quixo recoñecer o 
proxecto Aperta. Trátase dunha aplicación 
desenvolvida por un grupo de estudantes 
da Escola de Enxeñería de Telecomunica-
ción da Universidade de Vigo cuxo obxec-
tivo é axudar a combater o bullying nos 
centros educativos, e que foi deseñada en 
colaboración coa Asociación TEAVi, unha 
organización que inicialmente naceu para 
ofrecer apoio e resposta ás necesidades das 
persoas con trastornos do espectro autista 
de Vigo e que tenta mellorar a súa integra-
ción no ámbito social, escolar ou laboral. 

- Que nos vai deparar o traballo do COETG-
AETG para estes vindeiros 12 meses? Al-
gunha novidade especialmente relevante 
á vista?
- Seguiremos a traballar en todos cantos 
ámbitos nos permitan visualizar e emprazar 
positivamente o traballo do noso colectivo 
como fornecedor de valiosos servizos que 
permiten o progreso social. Xunto a isto, 
apostaremos por intensificar unha axenda 
formativa de nivel para os nosos colexiados 
e tamén pola representación institucional, 
reforzando o noso papel de interlocutores 
coas diversas administracións competentes 
na nosa rama de actividade. 

"Creo que o noso colecti-
vo debe estar á fronte da 
revolución tecnolóxica que 
suporá a 5G, tanto desde o 
punto de vista da teleco-
municación como no re-
lativo ao desenvolvemento 
do software e o hardware 
precisos para o seu esta-
blecemento"



A  
Asociación de Enxeñei-
ros de Telecomunica-
ción de Galicia compro-
métese un ano máis na 
colaboración coa Axen-
cia para a Moderniza-
ción Tecnolóxica de Ga-

licia (AMTEGA) a través da sinatura dun 
acordo que, entre outras actuacións, 
permitirá a realización de talleres aber-
tos e gratuítos sobre novas tendencias 
tecnolóxicas como a Intelixencia Arti-
ficial, a Realidade Aumentada ou a 5G. 
Estas actividades formativas, abertas, 
gratuítas e presenciais, estarán dirixidas 
a cidadáns, empresas e administracións 
públicas e están enmarcadas na aposta 
pola especialización de profesionais TIC 
e a capacitación dixital de profesionais 
doutros sectores.

As outras actuacións recollidas no 
acordo asinado coa Administración 
autonómica dan continuidade ás 
desenvolvidas en edicións anteriores 
pola propia AETG, como é a realización 
dun estudo sobre a calidade das redes 
móbiles e de banda larga en alomenos 

250 núcleos galegos e a continuidade 
do servizo de asesoramento 
sobre normativa e solucións 
técnicas para o despregamento de 
infraestruturas de telecomunicación, 
dirixido especialmente aos 
axentes implicados no ámbito 
regulatorio das telecomunicacións 
e ás entidades locais. Estes servizos 
realízanse a través dun equipo de 
traballo integrado por enxeñeiros 
de Telecomunicación, cun soporte 
centralizado e permanente mediante 
contacto telefónico e correo 
electrónico. Baixo a denominación de 
Oficina Concellos AETG, este servizo 
de asesoramento técnico aos 
concellos galegos sen custe para as 
entidades, aténdese vía telefónica 
en horario de luns a venres de 9 a 
14 horas no número 981913576 ou 
por correo electrónico no enderezo 
oficinaconcellos@aetg.gal. 

O acordo contempla tamén a ela-
boración por parte da AETG da do-
cumentación específica de soporte 
para a tramitación e xestión admi-
nistrativa das comunicacións previas 
que afecten a infraestruturas de tele-
comunicacións.

A AETG recollerá nun informe final 
o procesamento de toda a informa-
ción das actividades de divulgación 
e asesoramento realizadas e levará a 
cabo accións de difusión orientadas 
ao recoñecemento de accións en 
defensa dos intereses do colectivo 
que representa así como a súa con-
tribución ao fomento da Sociedade 
da Información e das Tecnoloxías de 
Telecomunicacións. 

A AETG achega novas tendencias 
tecnolóxicas a cidadáns e empresas
Grazas ao convenio asinado coa AMTEGA desenvolveranse talleres abertos e gratuítos 
sobre tecnoloxías como a Intelixencia Artificial, a Realidade Aumentada ou o 5G

As outras actuacións recollidas no acordo dan conti-
nuidade ás desenvolvidas en edicións anteriores pola 
propia AETG, como é a realización dun estudo sobre 
a calidade das redes móbiles e de banda larga. 
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A 
nosa terra vai ser un refe-
rente no novo (e promete-
dor) estándar de telefonía 
móbil, o 5G. Así o explicou 
a directora da Axencia para 
a Modernización Tecnoló-
xica de Galicia (AMTEGA), 

Mar Pereira, no transcurso da nova edición 
(a 24) da Noite das Telecomunicacións e da 
Sociedade da Información. Segundo fixo 
saber, na nosa Comunidade desenvolve-
ranse un total de 18 casos de uso e pilotos 
de 5G. Levaranse a cabo nas sete principais 
cidades galegas “en ámbitos clave para Ga-
licia como a sanidade, as emerxencias, o tu-
rismo ou a loita contra os incendios, entre 
outras”, sinalou.  

Estas iniciativas, engadiu, darán resposta 
aos requirimentos de Europa aos Estados 
membros de realizar “casos de uso”, é dicir 
escenarios nos que se probe e pilote esta 
tecnoloxía, como paso previo á súa exten-
sión. 

Así o explicou Mar Pereira na clausura da 
XXIV Noite das Telecomunicacións, onde 
tamén lembrou que no marco do Nodo 
5G ao que están adheridos Vodafone, Te-
lefónica, Orange e a Universidade de Vigo, 
vanse a realizar 9 casos de uso baseados en 

entre vehículos e viandantes; corrección 
automática de posición GPS para mellorar 
a condución autónoma e control remoto 
sobre vehículos en situacións de emerxen-
cia), Control de acceso e vixilancia avanza-
da por recoñecemento facial e matrícula 
de vehículos no Porto de Vigo (permitirá 
a autentificación dos usuarios e vehículos 
con acceso permitido ao recinto), Campus 
5G (posibilitará a distribución de contidos 
didácticos a un alto volume de alumnos en 
mobilidade), Turismo inmersivo (realidade 
mellorada con cámaras 360º que permita 
visualizar en tempo real imaxes proceden-
tes de lugares turísticos, ben para o público 
xeral, ben para persoas con mobilidade re-
ducida) e Soporte Remoto para atención á 
urxencia e á emerxencia sanitaria (facilitará 
ao persoal médico a visualización en remo-
to ao ferido mediante unhas gafas weara-
bles, con calidade de alta definición, sen 
interrupcións e con baixa latencia).

Plan Galicia 5G
Todas estas liñas de acción abrollan dun 

programa concreto: o Plan Galicia 5G. Este 
púxose en marcha en xullo de 2018, com-
plementando as medidas europeas e esta-
tais, cun obxectivo duplo: por unha banda, 
que Galicia estea na vangarda europea en 
disposición de de servizos 5 G e, por outra, 
que o desenvolvemento e a innovación 
tecnolóxica en equipamento e software ne-
cesaria para desenvolver posíbeis casos de 
uso desta tecnoloxía localícese na Comuni-
dade.

Unha das primeiras medidas do Plan foi 
a posta en marcha o pasado mes de no-
vembro do Nodo de Cooperación 5G cun 
convenio asinado por  Orange, Vodafone e 
Telefónica. Outra das medidas do Plan é a 
relacionada coa formación. Galicia contará 
a partir de setembro co primeiro Curso de 
Especialista Universitario en 5G, grazas a 
adhesión da UVigo ao Nodo de Coopera-
ción 5G, a través dun convenio asinado o 
pasado mes de febreiro entre a AMTEGA, a 
UVigo e RETEGAL. 

O futuro das 
comunicacións, a un paso
Galicia acubillará o desenvolvemento de 18 pilotos baseados no 5G

tecnoloxía 5G,  cun investimento total de 2 
millóns de euros. “A estas iniciativas hai que 
sumar outras 9 subvencionadas pola enti-
dade estatal Red.es e a compañía Telefónica 
para desenvolver tamén na Comunidade, e 
que suporán un investimento público pri-
vado de 11,5 millóns de euros en pilotos”, 
engadiu. 

Estes son os seguintes casos de uso do 
Nodo 5G: Centro de saúde rural (consiste 
en dotar de capacidade de conectividade 
ultrarrápida aos centros de saúde do rural 
para permitir telediagnóstico e teleasis-
tencia clínica avanzada), Optimización de 
recursos en emerxencias (fornecendo de  
conectividade ultrarrápida para permitir o 
envío de vídeo, imaxe e parámetros en tem-
po real para o seu tratamento en centros 
de atención ás emerxencias), Extinción de 
incendios (trátase de desenvolver solucións 
baseadas no uso de roupa intelixente dota-
da de sensores que permitan captar e com-
partir en tempo real información ambien-
tal), Ambulancia 5G (ambulancia conectada 
en tempo real a través de redes sen fíos de 
alta capacidade que permite a monitora-
xe do paciente crítico en remoto), Coche 
Conectado (búscase mellorar a xestión do 
tráfico en interseccións coa comunicación 
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iniciativa DIXIT cingue a 
capacidade de emprego de 
tecnoloxías innovadoras do 
mundo empresarial (obtido 

a través de licitación pública), coa do 
profesorado galego (a través da escolma 
de docentes de referencia por parte da 
Consellería de Educación). Nesta iniciati-
va, estanse a desenvolver contidos de 3 
ámbitos: Matemáticas, Ciencias Naturais e 
Idiomas. 

Con DIXIT súmase unha terceira liña na 
posta á disposición de e contidos educati-
vos innovadores para que a comunidade 
educativa poida tirar proveito deles no 
ensino dixital, ou como recursos comple-
mentarios: a través de contidos dixitais 
producidos polos propios docentes 
dispoñíbeis no espazoAbalar, a través de 
contidos dixitais proporcionados polo sec-
tor empresarial produtor de contidos na 
Plataforma virtual de E-Dixgal; e a través 
da unión das capacidades de ambos ám-
bitos, o docente e o empresarial (DIXIT).

A

G
alicia quere ter educa-
ción dixital, e cada pou-
co damos novos pasos 
no camiño das tecno-
loxías plenamente inse-
ridas no ensino, como 
materia de estudo (e 

experimentación), como instrumento 
para mellorar o estudo doutras materias. 
Turrando desta transformación educativa 
atópase Abalar, proxecto no que se insire 
a iniciativa E-Dixgal, que vén de achegar 
unha serie de novidades. Por exemplo a 
creación de contidos educativos dixitais 
innovadores coa implicación do profe-
sorado e os sectores TIC e audiovisual, 
a iniciativa DIXT. Así nolo contan as im-
pulsoras de E-Dixgal, a Axencia para a 
Modernización Tecnolóxica de Galicia 
(AMTEGA) e a Consellería de Educación.

A orixe destas novidades está no pa-
sado mes de xaneiro, cando se formou 
un equipo integrado por unha decena 
de profesores de diferentes materias e 
centros educativos galegos (co apoio das 
empresas tecnolóxicas Everis e R) para 
abordar a xeración de contidos dixitais 
aproveitando as  capacidades técnicas e 
innovadoras dos sectores tecnolóxico e 
audiovisual de Galicia, e os coñecemen-
tos pedagóxicos do profesorado galego 
así como as súas necesidades. Nestes 
meses o profesorado realizou a proposta 
de contidos e definiu os obxectivos, com-
petencias, esquemas e materiais adicio-
nais. Sobre este alicerce, as empresas TIC 
e do audiovisual implicadas  elaboraron  
recursos aplicando as tecnoloxías máis 
innovadoras: Realidade Aumentada, Rea-
lidade Virtual, simulación, gamificación, 
Intelixencia Artificial, aprendizaxe perso-
nalizada e adaptativa...

A día de hoxe, xa están elaborados os 
primeiros contidos que antes do remate 
do curso serán validados polos propios 
docentes nas aulas galegas, de xeito pre-
vio á posta a disposición gratuíta para 
toda a comunidade educativa galega a 
través das plataformas do Proxecto Aba-
lar.

Abalar
a toda vela
O Goberno galego proba xa os primeiros 
contidos educativos dixitais de DIXIT

Máis sobre DIXIT
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En concreto, probaranse varios Snack 
Experiments para a materia de Bioloxía e 
Xeoloxía, que ofrecen ao alumnado a po-
sibilidade realizar experimentos a través 
de vídeo interactivo mostrando distintas 
secuencias de vídeo en función da interac-
ción do usuario, accesibilidade mediante 
subtítulos, diversos idiomas e linguaxe de 
signos. 

Amais, elaboráronse contidos de mate-
máticas con Regletas Cuisinare que ofrecen 
simulación interactiva para a aprendizaxe 
a través da manipulación de figuras 3D 
(prismas de plástico ou de madeira que 
simbolizan distintos números segundo a 
súa lonxitude e cor) para realizar diferentes 
operacións matemáticas (lóxica, indución, 
estimación e aproximación). Ao abeiro dis-
to, o alumnado pode manexar estas figuras 
(arrastralas, viralas, etc) na área de traballo, 
para realizar as operacións que se expoñan 
nas actividades. Por outra banda, a AMTE-
GA e Educación informaron de que se está 
a a pechar a creación de novos contidos 
que empregarán tecnoloxías como o Inte-
lixencia Artificial, analítica de vídeo, Machi-
ne Learning (aprendizaxe máquina), vídeo 
inmersivo 360 e Realidade Aumentada. 
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Na dianteira 
da dianteira

innovación galega

   O Instituto Tecnolóxico de 
Galicia (ITG) concorreu os días 

pasados na gran cita referencial dos 
drons a nivel internacional,  a feira 
Xponential de Chicago (EE UU). 
No evento, os responsábeis do ITG 
mostraron os achados do instituto 
ao abeiro da unidade que leva a 
cabo con SDLE, centrada en dotar 
aos drons de maior autonomía res-
pecto da ofrecida polas solucións 
comerciais actuais, permitindo voar 
ao aparello en escenarios civís onde 
as distancias son maiores e onde as 
operacións son máis complexas e/
ou repetitivas. A tecnoloxía na que 
traballa ITG permitirá voos alén da 
liña de vista do piloto (BVLOS) e con 
menor necesidade de intervención 
humana, polo que se reducirán os 
custos operativos.

Segundo fixo saber o ITG, o dese-
ño de niños de recarga intelixente 
e autónoma (Drone in a Box) que se 
está a impulsar ao abeiro da dita 
unidade, “permitirá aos drons operar 

en longas distancias ou durante 
períodos ininterrompidos 24x7, 
grazas a puntos de aterraxe, recarga 
e comprobación totalmente autó-
nomos (cunha mínima intervención 
humana) en distintas localizacións 
dun percorrido específico”. 

O ITG tamén debullou os detalles 
de Fastfly (para a definición, xunto 
con AGASINT, dun novo marco regu-
latorio que contemple voos autóno-
mos e a súa integración no espazo 
aéreo), da súa participación no 
proxecto europeo Domus (que ten o 
obxectivo de permitir a integración 
segura e eficiente dun gran número 
de aparellos aéreos non tripulados 
no espazo aéreo, e facer viábeis 
novos modelos de negocio) e da súa 
responsabilidade protagonista no 
proxecto Xestal, unha iniciativa que 
pon en xogo tecnoloxías que permi-
ten ordenar os bosques e traballar 
con eles de maneira sustentábel 
mediante o seguimento a distancia: 
teledetección remota. 

  Itelsis, desenvolvedora galega de 
equipos e sistemas de radiodifu-

sión avanzados, recibiu en maio a visita 
do director do IGAPE, Juan Cividanes, 
nas súas instalacións de Santiago. A 
xuntanza serviu para salientar a impor-
tancia de fortalecer o músculo inno-
vador e internacionalizador das nosas 
empresas, tres ámbitos nos que Itelsis 
foi quen de destacar dende os inicios da 
súa andaina. En termos máis concretos, 
Cividanes salientou o éxito da firma, 
que facturou o pasado ano 4,6 millóns 
de euros e emprega actualmente a 55 
persoas, das cales o 30% dedícanse a 
labores de I+D+i.

Amais, o director do IGAPE lembrou 
que Itelsis ten participado en varias con-
vocatorias do programa Galicia Exporta 
da Consellería de Economía e que está 
a conformar unha rede de soporte local 
nos cinco continentes conseguindo 
exportar tecnoloxía avanzada a países 
como Australia, Taiwan, Vietnam, Mé-
xico, Perú, Brasil, Marrocos, Dinamarca, 
Alemaña, Francia, Holanda e Portugal, 
entre outros. 

  Entre as empresas TIC galegas 
que participaron na 21 edición do 

Congreso de Hospitais que se celebra 
en Santiago atopouse a firma local Co-
remain. Durante o evento, a firma mos-
trou as posibilidades do seu proxecto 
Traza, unha plataforma coa que garantir 
a rastrexabilidade dos procesos sanita-
rios. 

Desenvolvida para o Servizo Galego 
de Saúde, Traza permitirá ao equipo 
médico e xestor optimizar e facer segui-
mento dos traballos e xestións médicas, 
co seu consecuente aforro de custos. 
Ademais, axudará a reducir tempos e 
achegar unha maior información a pa-
cientes e familiares. 

Entre as súas principais características 
atópanse as súas aplicacións de locali-
zación en tempo real, a recompilación 
e acceso desde un só punto a toda a 
información xerada desde diferentes 
sistemas TI, as posibilidades de análises 
e explotación da información obtida a 
través de indicadores cara aos directivos 
sanitarios e cara ao cidadán, etc. 

O ITG mostra ante o mundo os 
seus achados en uso de drons

Itelsis, exemplo en com-
petitividade e exporta-
cións

Coremain lanzará pla-
taforma para rastrexar 
procesos sanitarios

Enfiamos o inicio do verán cunha manchea 
de innovacións das empresas galegas TIC
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  Luis Álvarez-
Sestelo é o novo 

director executivo 
(CEO) da consultora ga-
lega Optare Solutions, 
radicada no Parque 
Tecnolóxico e Loxístico 
de Vigo e especializada 
en achegar recursos 
avanzados ao sector 
das telecomunicacións 
dende 2002. O nomea-
mento forma parte 
dun proceso de rees-
truturación no seo da 
firma, unha viraxe que 
tamén inclúe a creación 
do Grupo Optare, que 
englobará a Optare 
Solutions EMEA, Optare 
Solutions LATAM e Op-
tare Ventures, a verten-
te de investimento do 
grupo. O reto principal 
da nova andaina da 
compañía é continuar 
co espallamento das 
empresas de seu en 
Europa, Oriente Medio 
e Latinoamérica. 

Luis Álvarez-Sestelo 
de 44 anos, é socio 
fundador de Optare, 
ademais de presidente 
de Ineo, asociación de 
empresas TIC de Galicia, 
conselleiro de varias 
compañías do sector e 
participante activo no 
ecosistema de empren-
demento e de investi-
mento galego. Antes 
de asumir o liderado de 
Optare, desenvolveu 
labores de dirección en 
operadores como Co-
munitel, centros tecno-
lóxicos como Gradiant 
ou consultoras como 
Coremain. 

Luis Álvarez-
Sestelo, 
novo director 
executivo de 
Optare

   Cinfo, compañía galega 
de sistemas intelixentes 

audiovisuais, vén de esperar 
coas súas máis recentes contri-
bucións o interese da televisión 
xaponesa, máis polo miúdo da 
cadea local TV Setouchi, que 
está a valorar a implantación 
no seu seo da tecnoloxía smart 
de Cinfo para a produción 

   A empresa galega Bali-
dea vén de anunciar que 

desenvolverá unha ferramenta 
intelixente para a selección de 
produtos de madeira destina-
dos á construción. O proxecto 
pretende impulsar a cadea de 
valor deste produto, dende que 
se extrae do monte até o con-
sumidor final, “fomentando un 
maior coñecemento do material 
para mellorar a súa posición 
nos mercados e facilitar o seu 
uso en edificios sustentábeis”. 
O desenvolvemento insírese na 
participación de Balidea como 
socio tecnolóxico do grupo GO 
Madera.

Segundo informa a empresa 
con sede en Santiago, trátase 
“dun proxecto innovador que 
porá un selector de produtos 
(cuxa materia prima é madeira 
de orixe estatal) a disposición 
dos arquitectos, axentes dos sec-
tores forestal e da construción, 
industriais e distribuidores”. A 
ferramenta tecnolóxica incorpo-
rará datos técnicos e ambientais 
dos produtos de procedencia 
española para pór de manifesto a 
súa excelencia como material de 
construción, asociado a valores 
como a sustentabilidade. 

Tiivii esperta o interese da TV 
xaponesa

Balidea leva o smart 
á comercialización 
de madeira

Improving Metrics facilita a 
etiquetaxe de webs

 O equipo de enxeñaría de Improving Metrics, 
empresa coruñesa adicada á analítica de datos, 

Intelixencia Artificial e estratexias de negocio online, está a 
desenvolver unha ferramenta con capacidade para mello-
rar a nosa relación co coñecemento en Internet: un recur-
so que contribúe ao máximo a rendibilizar a información. 
Trátase de Datail, unha ferramenta de xestión e etiquetaxe 
web que se presentou en exclusiva para un selecto grupo 
de profesionais en Madrid.

O lugar escollido foi o MeasureCamp, un evento interna-
cional que se celebrou a última finde de maio de maneira 
simultánea en Madrid e en París e que na capital de España 
reuniu a uns 150 analistas dixitais e profesionais da merca-
dotecnia en liña.

Segundo explica a empresa galega, Datail permite ás em-
presas “controlar a etiquetaxe das súas páxinas web cunha 
única fonte de datos e, grazas ás tecnoloxías de Machine 
Learning, detecta anomalías en tempo real e identifica as 
incidencias ou erros que poidan acontecer”. 

automática de vídeo na nube: 
a tecnoloxía Tiivii. Os represen-
tantes da dita canle, a única 
estación da rede de TV Tokyo 
Network que retransmite na 
rexión de Chugoku-Shikoku, 
visitaron en maio a sede de 
Cinfo no edificio do Centro de 
Investigación TIC (CITIC) no 
Campus da Coruña.

O obxectivo da estadía en 
Cinfo dos profesionais asiáticos 
foi coñecer de preto o funciona-
mento de Tiivii e a súa posíbel 
aplicación para a retransmisión 
en directo de partidos de béisbol, 
fútbol americano e voleibol. No 
transcurso da xuntanza, o direc-
tor executivo (CEO) da firma gale-
ga, Antonio Rodríguez del Corral, 
explicou aos responsábeis de 
contidos e solucións de negocio 
da TV Setouchi, Andrea Funaro e 
Hirokazu Shimauchi, as vantaxes 
da solución tecnolóxica de Cinfo, 
que, segundo incidiu Rodríguez 
del Corral, “permite gravar, reali-
zar e emitir en directo e de forma 
automática encontros deportivos 
e eventos, sen necesidade de 
desprazar equipos técnicos, a tra-
vés da instalación dun sistema de 
múltiples cámaras automatizadas 
con calidade 4K”. 



O Clúster TIC dixitali-
zará o sector turístico

 O sector turístico 
galego vai voar alto 

coa axuda das novas tecno-
loxías e dos novos servizos 
dixitais desenvolvidos aquí. Así 
o fixeron saber o Clúster TIC e o 
Clúster Turismo de Galicia, que 
veñen de formalizar un acordo 
de cooperación para traballar 
a prol da competitividade do 
sector turístico: avanzar en 
sinerxías e coa vista posta na 
colaboración e na aposta polas 
TIC como “valores fundamen-
tais” para as empresas do dito 
sector. 

Segundo fixo saber na sina-
tura do acordo o presidente do 
Clúster do Turismo de Galicia 
(CTG), Cesáreo Pardal, “a coope-
ración está no noso ADN como 
clústeres e por iso debemos 
traballar para impulsar proxec-
tos que sexan de proveito para 
as empresas do sector TIC e do 
turismo, especialmente no con-
texto actual no que as novas 
tecnoloxías impregnan o des-
envolvemento dun sector tan 
competitivo e cambiante como 
o noso”. O convenio foi forma-
lizado na Cidade da Cultura e 
na compaña do presidente e 
do tesoureiro do Clúster TIC, 
Antonio Rodríguez del Corral e 
Gerardo José García Alvela.

A cooperación entre ambas 
as entidades permitirá avanzar 
en até 17 accións establecidas 
na Estratexia do Turismo de 
Galicia 2020 como poden ser 
a mellora do coñecemento do 
perfil do turista a través da aná-
lise de información a gran esca-
la (Big Data), a posta en marcha 
de programas informáticos 
para a formación ou a toma de 
decisións empresariais ou o 
impulso do smart turismo. 

 O presidente do 
Colexio Profe-

sional de Enxeñaría en 
Informática de Galicia 
(CPEIG), Fernando Suá-
rez, recibiu en Madrid 
unha recoñecemento 
sobre a concienciación 
en seguridade dos 
Premios Internacionales 
de Seguridad Ciber-
nética y Protección de 
Datos (Cyber Security & 
Data Protection Awards 
2019) da Asociación 
Española para el Fo-
mento de la Seguridad 
de la Información (ISMS 
Forum Spain), unha 

iniciativa para promover 
o bo goberno e as prác-
ticas, a investigación, o 
compromiso e a mellora 
nas áreas de seguridade 
cibernética e protección 
de datos.

El presidente de 
ISMS Forum, Gianluca 
D’Antonio, entregou 
o galardón no marco 
da vixésimo primeira 
Jornada Internacional 
de Seguridad de la 
Información organizada 
pola asociación, que se 
celebrou no auditorio 
principal do Teatro Fer-
nando de Rojas. 

A Mesa lanza vídeo sobre os 
fenómenos do tempo en galego

Premian o labor en seguridade 
informática do presidente do CPEIG

A Mesa pola Normalización Lingüísti-
ca vén de poñer un novo e relevante 

engadido no catálogo online de audiovisuais 
na nosa lingua para a rapazada (e para todas 
as idades). Trátase dun videoclip realizado 
polo ilustrador Miguel Robledo a partir da 
canción O tempo meteorolóxico de Magín 
Blanco. 

O vídeo, que segue o ronsel normalizador 
das anteriores contribucións da Mesa ás redes 
sociais (normalizando os nomes dos peixes en 
galego, os nomes dos paxaros, os nomes das 

letras, etc), é un instrumento para axudar ás 
nosas cativas e cativos a identificar os fenó-
menos meteorolóxicos e facelo, ademais, en 
galego. 

NOVAS TIC

Humor tecnolóxico de Henrique Neira
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 Lugo preme o acele-
rador en materia de 

formación TIC e co Edificio 
de Novas Tecnoloxías como 
referente de divulgación. Así 
o vén de dar a coñecer a edil 
Rosana Rielo, responsábel de 
Concello e Cidadanía, que 
presentou un amplo programa 
de obradoiros para o verán, 
agrupados baixo a etiqueta de 
Tecnoloxíza-T! Son, en total, 19 
cursos con 225 prazas, a cele-
brar dende o 3 de xuño. Des-
envolveranse no dito Edificio 
de Novas Tecnoloxías e máis 
na Aula do Castiñeiro e na de 
María Balteira. O obxectivo é 
optimizar e impulsar a capaci-
tación dixital da cidadanía. Os 
obradoiros complétanse con 
titorías tecnolóxicas. 

No caso da aula do Casti-
ñeiro, as actividades están 
dirixidas sobre todo a rapaces 
e rapazas de 8 a 14 anos, e 
no resto, aberto a todas as 
idades. Así mesmo, na aula do 
Castiñeiro as actividades serán 
en xornada de mañá e na de 
María Balteira e no Edificio de 
Novas Tecnoloxías, serán ben 
en quenda de mañá ou de 
tarde.

Por temáticas, tocaranse 
cuestións como a edición de 
fotografía e vídeo, a informá-
tica en xeral (introdución), a ro-
bótica, as aplicacións móbiles, 
os trámites bancarios dende os 
smartphone, as posibilidades 
do móbil, a comunicación por 
Whatsapp, as redes sociais 
no noso smartphone, como 
aprender a sermos instagrama-
mers ou youtubers, como crear 
videoxogos ou as posibilida-
des do Autocad. 

 Comezou o prazo de presenta-
ción de candidaturas dun dos 

eventos creativos máis importantes 
do ámbito peninsular: a feira Pont-
Up Store, centrada na innovación, no 
emprendemento e no pulo da nosa 
xente por transformar o mercado 
e os servizos que lle dan alicerce. A 
sexta edición da feira pontevedresa 
desenvolverase baixo un epígrafe que 
reivindica o espírito visionario a afouto 
das nosas emprendedoras e empren-
dedores: O impulso da xente valente. 
A xeito de novidades, incluirase unha 
“romaxe creativa” e un espazo adicado 
ao emprendemento senior. Amais, 
achegaranse unha chea de iniciativas 
sobre a industria dos videoxogos. 

A feira celebrarase en Pontevedra, 
coa praza de España como centro de 

Lugo presenta 19 
cursos TIC para a 
cidadanía

Pont-UP Store volverá centrar o foco nos videoxogos

 NOVAS TIC

 Os días pasados presentou-
se unha nova web sobre a 

nosa escritora Rosalía de Castro e os 
principais escenarios da nosa terra 
onde desenvolveu gran parte da súa 
vida e deu forma á súa senlleira obra 
literaria. Estamos a falar da páxina 
específica da ruta cultural As pega-
das de Rosalía, que vén da man dos 
Concellos de Ames, Brión, Padrón e 
Santiago co obxectivo de facilitar un 
acceso doado e directo ao percorrido 
xeográfico e vital da autora de Follas 
Novas, así como mostrar as últimas 
informacións e iniciativas organizadas 
arredor do roteiro. 

A web www.rutarosaliana.gal, que xa 
está dispoñíbel en galego, español e 
inglés, tamén acolle a versión actuali-

zada da aplicación Contorna 360, que 
permite realizar un percorrido inte-
ractivo e panorámico polos distintos 
lugares que artellan o periplo. 

Estrea web a pegada de Rosalía en 
Padrón, Santiago, Ames e Brión

operacións, os días 19, 
20 e 21 de setembro. 
Este ano volverá haber 
tres modalidades de 
participación: presentar 
un emprendemento nun 
dos 33 stands de balde 
dispoñíbeis; propoñer 
actividades de demostra-
tivas dentro do pro-
grama; e participar no 
Puntazo Exprés (no que 
10 empresas serán selec-
cionadas para explicar en 

5 minutos as súas propostas a repre-
sentantes de importantes empresas e 
entidades galegas). 

Nesta edición contarase co apoio 
das firmas EDISA, Hifas da Terra, Roi 
Scroll e Casa Grande de Xanceda. 

As candidaturas poderanse presen-
tar até o 7 de xullo a través da web 
www.pontupstore.com. 

O evento vai poñer o foco no eido 
dos videoxogos, amplificando algunha 
das actividades xa iniciadas en edi-
cións previas. Haberá máis espazos 
de exposición, meirande número de 
obradoiros de formación e charlas, e 
competicións de eSports. Todo isto for-
mará parte do Espazo Gaming Pont-
Up Store 2019. Asemade, presentarase 
o evento Pont-Up Hobbypont 2019 by 
Hobbycon. 
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Nos últimos anos os smartpho-
nes de Google non conseguiron 
callar entre o público pese ás 
súas boas críticas (especialmente 
no apartado das súas cámaras, 
consideradas o exemplo a seguir 
no sector), en boa medida por un 
prezo esaxerado (o Google Pixel 
3 XL saíu á venda a 949/1.049 
euros), o que veñen de corrixir 
cos novos Google Pixel 3a e 3a 
XL, á venda por 399 e 479 euros 
respectivamente, converténdo-
se nunha das mellores opcións 
do mercado para quen desexe 
un teléfono solvente e con ac-
tualizacións de Android rápidas 
e garantidas durante 3 anos.

O Pixel 3a ten unha pantalla 
OLED Full HD+ de 5,6 polgadas, 
mentres que o Pixel 3a XL chega 
até as 6 polgadas, que xunto 
coas súas baterías de 3.000 e 
3.700 mAh respectivamente son 
as características que diferencian 

aos modelos que comparten o 
resto de prestacións: procesador 
Qualcomm Snapdragon 670, 4 GB 
de RAM, 64 GB de almacenamen-
to interno, cámara traseira de 12 ,2 
Mpíxeles e frontal de 8 Mpíxeles, 
Wi-Fi AC, Bluetooth 5.0, NFC, 
lector de pegadas traseiro, USB-C 
(con carga rápida de 18 watts), 
toma para auriculares e carcasa en 
branco ou en negro.

Os novos teléfonos da familia 
Pixel prometen manter o nivel 
de calidade de cámara dos seus 
predecesores, conseguindo 
grandes instantáneas pese a non 
contar con varios obxectivos, e 
tamén tirarán proveito de novas 
prestacións de Android que che-
garán prioritariamente á familia 
Pixel, como a función de realidade 
aumentada integrada en Google 
Maps. Outra novidade da cámara 
dos Google Pixel 3a é a posibilida-
de de realizar time lapses.

Os novos Google Pixel 3a saen á 
venda por a partires de 399 euros

O Realme 3 Pro é un 
smartphone cun acabado 
bastante atractivo, que funciona 
cun procesador Qualcomm 
Snapdragon 710 (con 8 núcleos 
e un bo desempeño en xogos), 
promete unha magnífica auto-
nomía coa súa batería de 4.045 
mAh con carga rápida (capaz de 
completar a metade da carga en 
só 30 minutos), está equipado 
cunha cámara traseira dobre de 
16 e 5 Mpíxeles con sensor Sony 
IMX519 e cunha cámara frontal 
de 25 Mpíxeles agochada nunha 
pestana en forma de V na parte 
superior central da súa pantalla 
Full HD+ de 6,3 polgadas e con-
ta tamén con Bluetooth 5, Wi-Fi 
AC, lector traseiro de pegadas 
dixitais, dobre SIM e lector de 
tarxetas de memoria microSD.

Temos así un smartphone 
que semella ser dabon-
do para moitos usuarios, 
incluso bastante esixentes, 
carecendo unicamente de 
detalles como resistencia 
á auga, carga sen fíos ou 
NFC, pero loxicamente eses 
detalles non permitirían 
que puidésemos mercar 
a súa versión con 4 GB de 
RAM e 64 GB de almacena-
mento por 199 euros e a 
versión con 6 GB de RAM e 
128 GB de almacenamen-
to por 249 euros, prezos 
que sen dúbida van pór 
as cousas complicadas a 
marcas como Pocophone, 
que en breve debería lanzar 
a súa segunda xeracións de 
smartphones.

O Realme 3 Pro chegará a España o 5 de 
xuño a un prezo de só 199 euros

TREBELLOS
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O fabricante de drons DJI pre-
sentou unha nova cámara depor-
tiva chamada a rivalizar directa-
mente coas de GoPro, a DJI Osmo 
Action, que presume de capturar 
vídeo estable e fluído con grande 
nivel de detalle, así como soportar 
condicións moi duras, convertén-
dose nun bo compañeiro de viaxe 
para os máis aventureiros.

A DJI Osmo Action é unha 
cámara moi compacta, resistente 
a golpes, po e auga (podendo 
funcionar baixo a auga e a tem-
peraturas de até 10 graos baixo 
cero) que sorprende por integrar 
dúas pantallas: unha traseira táctil 
de 2,25 polgadas e unha frontal 
de 1,4 polgadas pensada para o 
disparo de selfies e a gravación de 
videoblogs.

O sensor desta nova cámara é 
de 1/2,3 polgadas, pode capturar 
fotografías de 12 Mpíxeles e na 
gravación de vídeo chega até os 
4K a 60 fotogramas por segundo 
a 100 Mbps, aínda que tamén 
permite gravar en 4K con HDR a 
30 imaxes por segundo. Inclúe un 
modo de gravación RockSteady 
(con estabilización electrónica), 
integra un par de micrófonos e un 
altofalante e, como curiosidade, 
pode responder a ordes de voz.

O prezo desta nova cámara de 
DJI é de 379 euros, polo que será 
un duro rival para a GoPro HERO7 
Black, que custa 429,99 euros e 
carece da pantalla frontal para 
vídeo.

DJI presenta unha 
das cámaras depor-
tivas máis completas 
do mercado

>

O Lenovo Accelerate de Orlando (Florida) está a 
servir para amosar algunhas novidades tecnolóxi-
cas interesantes, como a presentación do primeiro 

ordenador con pantalla encartable do mercado, 
un equipo da familia ThinkPad X1 que promete 

unha experiencia móbil sen precedentes ao 
atreverse a incorporar unha pantalla que 

pode dobrarse, de xeito que a súa parte 
interior en vez de estar composta por 

unha pantalla e un teclado, está ocupa-
da por unha pantalla que ocupa ambos 

espazos, de xeito que cando abrimos o equipo 
temos unha pantalla de grandes dimensións, o que 
normalmente rifaríase co concepto de mobilidade.

Dende Lenovo atrévense así a fuxir do formato de 
pantalla de 13,3 polgadas, e nun equipo portátil coas 
mesmas dimensións integran unha única pantalla 
OLED 2K fabricada en colaboración con LG Display. 
Este equipo preséntase nun momento no que aínda 
non se coñece a data de lanzamento dos primeiros 
smartphones con pantallas encartables, polo que 
son prudentes e datan a posta á venda deste curioso 
portátil no ano 2020, sen dar moitas máis indica-
cións.

Dende Samsung levan un 
tempo promovendo formatos 
innovadores para os televisores de 
consumo, como o novo televisor 
The Sero, que cun panel QLED de 
43 polgadas sorprende por estar 
integrado nun soporte que facilita 
o xiro da pantalla en 90 graos, 
de xeito que podería resultar 
cómodo para o goce de contidos 
de Instagram e outros formatos de 
vídeo deseñados para dispositivos 
móbiles.

En horizontal The Sero é un 
televisor normal é corrente, con 
son 4.1, altofalantes de 60 watts, 
control mediante Bixby e reso-
lución 4K, resultando toda unha 
incógnita se o seu uso en vertical 
terá o suficiente pulo como para 
xustificar os 1,9 millóns de wons 
(1.465,49 euros) que custará o 
trebello cando chegue ás tendas 
coreanas a finais de maio.

Lenovo anuncia que está a 
preparar un ordenador portátil 
con pantalla encartable

Samsung presenta 
un televisor que pode 
xirarse 90 graos



Nintendo Switch

PC

Donkey Kong, Doom, Final Fantasy VII, 
Grand Theft Auto III, The Legend of Zelda, 
Pac-Man, Pong, Los Sims, Super Mario 
Bros., Space Invaders e Street Fighter II 
son algúns dos xogos que forman parte 
do Salón da Fama dos Videoxogos no 
museo The Strong en Rochester (New 
York), e estes días están a ampliar a 
colección con catro novos títulos moi 
representativos do seu tempo, como 
serían a aventura de texto Colossal Cave 
Adventure de 1976, o polémico e violen-
to xogo de loita Mortal Kombat de 1992, 
o imprescindible para moitos Super 
Mario Kart (que dende 1992 non para de 
ter revisións para novas consolas) e un 
dos xogos con máis copias da historia, o 
Solitario de Microsoft.

Quedaron fóra desta selección xogos 
tan relevantes como Candy Crush Saga, 
Centipede, Dance Dance Revolution, Half-
Life, Myst, NBA 2K, Sid Meier’s Civilization 
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e Super Smash Bros. Melee, pero no caso 
do Solitario é máis que comprensible a 
situación, xa que o xogo de naipes de 
Microsoft, estreado en 1990 como parte 
de Windows 3.0, pode considerase como 
un xogo ubicuo, presente en máis de mil 
millóns de ordenadores e ao que xóganse 
uns 35.000 millóns de partidas ao ano.

Pero non só a súa dimensión de volume 
é importante, senón que o Solitario xogou 
un rol decisivo, ao demostrar que existe un 
mercado de xogos para case calquera tipo 
de persoa, e non só para gamers, polo que 
pode considerarse o pioneiro dos xogos 
ocasionais que tanto éxito teñen actual-
mente en dispositivos móbiles e nalgun-
has consolas de videoxogos.

Dende Microsoft celebran o recoñece-
mento cara a este xogo e lembran que o 
22 de maio é o Día Nacional do Solitario, 
conmemoración na que celebran o día no 
que incorporaron o xogo a Windows.
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No Nintendo Direct de 
febreiro sorprenderon 
anunciando o xogo TETRIS 
99, un free-to-play do clásico 
Tetris para 99 xogadores en 
liña, que poden gozar os 
subscritores de Nintendo 
Switch Online, e que é un 
dos battle royale máis orixi-
nais que podemos atopar 
no mercado, pero que ago-
ra ábrese ao público xeral 
a través do Big Block DLC, 
un contido descargable de 
pagamento, que por 9,99 
euros permite que o xogo 

funcione fóra de liña contra 
98 adversarios controlados 
pola consola (contando 
tamén cun modo de xogo 
Maratón).

A posibilidade de gozar 
de TETRIS 99 sen conexión 
resulta de grande utilida-
de tanto para os que non 
queren pagar a subscrición 
a Nintendo Switch Online 
como para os que non sem-
pre teñen unha conexión á 
Rede dispoñible e aínda así 
queren gozar deste curioso 
e divertido xogo.



PS4 | Xbox One | Nintendo Switch | PC

Android

Hai un par de anos iniciaron no Xapón as probas do xogo 
móbil Pokéland, que sería unha especie de adaptación do 
Pokémon Rumble que en 2009 saíu para Wii, e o día 15 de 
maio este título iniciou as súas probas para Android en Aus-
tralia baixo o título de Pokémon Rumble Rush, anunciándose 
que estaba a ultimarse o seu lanzamento e finalmente a súa 
espera foi breve e xa está dispoñible na tenda de aplicacións 
de Google Play a nivel mundial, como un título free-to-play 
con compras integradas.

O Pokémon Rumble Rush é un xogo moi na liña do que 
puidemos ver en Wii, co que comparte mecánicas de xogo, 
o que supón que os xogadores tomarán o papel dun equipo 
de varias criaturas Pokémon de xoguete que terán que ir 
percorrendo niveis enfrontándose a outras criaturas que ata-
carán en grupos numerosos. O xogo contará máis adiante 
con versión para iOS.
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Os seareiros do ourizo azul de SEGA 
que desexen celebrar a súa aparencia 
habitual en vez da versión que podere-
mos ver en breve na grande pantalla po-
den facerse co novo xogo Team Sonic Ra-
cing, un xogo de carreiras que podemos 
mercar por 39,99 euros en versións para 

Xbox One, PlayStation 4, PC e Nintendo 
Switch. As versións para consola poden 
mercarse en tenda, mentres que para 
ordenadores persoais só está dispoñible 
en formato descargable.

Aínda que Sonic é un personaxe 
orixinario dun xogo de plataformas, 

conta xa con numerosos xogos de 
carreiras, que encaixan perfectamente 
co carácter rápido deste personaxe que 
desta volta ofrece unha selección de 
personaxes da saga Sonic e 21 circuítos 
que poderemos percorrer competindo 
(ou colaborando) en intensas partidas 
multixogador.

O xogador pode elixir entre tres tipos 
distintos de personaxe e desbloquear 
pezas coas que personalizar o vehículo, 
adaptándoo ao seu estilo e podendo así 
mudar tamén o curso da competición.



Número 19030 |

Na nosa terra hai empresas que demostran como a revolución tecnolóxica puxo 
de volta e media o mercado e achegou cousas que hai uns anos era difíciles de 
imaxinar. Por exemplo: a posibilidade real de competir dende Galicia con cal-
quera empresa tecnolóxica do mundo. Un exemplo disto é Autoxuga Móbil, em-
presa de Taragoña (Rianxo) centrada no subministro de servizos innovadores e 

tecnoloxías para o ámbito do motor e do mantemento do automóbil. 
Autoxuga cumpre co que dixemos (compite con grandes desenvolvedoras de apps, ten 

unha comunidade internacional de usuarios que axudan a seguir facendo comunidade e 
a mellorar as ferramentas existentes) e, ademais, está centrada na creación de aplicacións 
móbiles que fan doado o que sempre imaxinamos complicado: poñer o noso coche a punto 
para que ande mellor, viva máis, consuma menos e contamine o mínimo. 

Falamos con Pablo Castro, co-propietario de Autoxuga (conxuntamente con catro socios 
máis) e apoderado da empresa. 

“As nosas apps permiten 
aforrar centos de euros 
en carburante”

- Tamén comentades que se pode aumen-
tar a vida útil dos coches nun 200%... 
- Se un coche funciona en óptimas condi-
cións, o proceso termodinámico que se leva 
a cabo no motor é o normal co consumo de 
carburante axeitado á súas características 
de deseño. Pero se entra menos aire ao mo-
tor, se o aceite está moi contaminado e varía 
a súa viscosidade, e se a microporosidade 
do filtro do aire ou do aceite non é axeitada 
segundo o prescrito no deseño pola nor-
mativa ASTM, o coche non vai funcionar 
nas mellores condicións. E se por enriba a 
electrónica do motor memorizou algunha 
ou varias avarías esporádicas, os consumos 
dispáranse e a duración dos motores acúr-
tase de maneira drástica. Para evitar todo 
isto é polo que recomendamos que cada 
mes se borren estes fallos ocasionais e que 
os que non se poidan eliminar sexan vistos 
no taller.

- Cónstanos que estades presentar xa máis 
solucións innovadoras para o ámbito do 
motor, incluída unha para facilitar a taxa-
ción de automóbiles...
- O 14 de maio, no CDTIC de Compostela, 
presentamos unha nova aplicación destina-
da a facilitar a valoración do prezo xusto de 
cada coche en función da súa antigüidade, 
o seu uso, a imaxe de marca, a electrónica 
instalada, o grao de deterioro dos elemen-
tos electrónicos, etc. Coa nosa ferramenta 
tamén se verificarán 295 puntos do vehículo 
de maneira subxectiva, o que nos dará os re-
sultados exactos do custe do automóbil en 
función do estado do mesmo. 

- Unha das grades contribucións de Autoxu-
ga Móbil é unha aplicación móbil que ga-
rante a condución eficiente e que nos axuda 
a reducir nos vehículos o consumo de com-
bustíbel e, polo tanto, a contaminación do 
aire. Como funciona?
- A nosa aplicación para teléfonos móbiles 
(unha app) funciona exactamente igual que 
os equipos de diagnoses dos talleres, pero 
coa diferenza de que un destes equipos pro-
fesionais custa entre 2.000 e 4.000 euros, e 
nós tamén os fabricamos e somos o único 
fabricante español de equipos de diagnoses. 
As nosas ferramentas para móbiles pódeas 
mercar calquera persoa en calquera país do 
mundo. Os seus prezos, dependendo das fun-
cionalidades e do seu alcance, parten dos 9 
euros para logo ir subindo ata os 20 (se des-
examos que a app nos diga como se pode 
realizar a reparación). Ademais, son compati-
bles para seis marcas de coches. 

A cuestión é que se os condutores borraran 
cada mes as avarías esporádicas das bases 
de datos que afectan aos coches debido aos 
defectos de condución, poderían aforrar ao 
ano uns 600 euros en carburante, contaminar 
moito menos e, á vez, alongar a vida útil do 
coche. A nosa web calcula o gasto innecesa-
rio de combustible que se produce en España 
e que representa unha enorme cantidade de 
diñeiro ao ano. 

- Poderíase dicir que a app pon o punto de 
intelixencia que lle falta aos coches moder-
nos?
- Nós imos aínda máis lonxe. As nosas apps, 
ademais de indicar os fallos dos coches, ta-
mén nos devolven as incidencias que teñen 
eses automóbiles en calquera recanto do 

As nosas apps, ade-
mais de indicar os 
fallos dos coches, 
tamén nos devolven as 
incidencias que teñen 
eses automóbiles en 
calquera recanto do 
mundo.

Co-propietario da empresa AutoxugaPablo Castro 

mundo, e ademais infórmannos de onde se 
realizan esas comprobacións. Isto pódese 
ver na nosa páxina, www.autoxuga.com, na 
sección de avarías recibidas. Por outra ban-
da, se queremos ver o lugar con data e hora 
do chequeo, tamén podemos velo, e mos-
trámolo noutros enlaces.

- Vós sinalades que co emprego da vosa 
aplicación pódese reducir o consumo de 
carburantes nun 20%, é certo isto?
- É verídico. Un coche en óptimas condi-
cións consume o establecido polas marcas e 
a maneira de guialo na estrada, pero se o au-
tomóbil ten algunha avaría oculta ou espo-
rádica, o coche non está nas mellores con-
dicións e, polo tanto, consume moito máis 
combustible. Os vehículos modernos vense 
moi afectados por fallos ocasionais segun-
do a forma de conducilos. Se estes fallos se 
borrasen cada mes do sistema, o automóbil 
funcionaría mellor, consumiría menos e non 
contaminaría tanto.  
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www.codigocero.com

Síguenos en:

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.

EsteasEsteas ondeonde
esteasesteas
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bono claqueta
se o teu son as series e pelis, agora 
podes ter datos para velas en 
calquera parte

por só 9€/mes

o bono claqueta inclúe 50 GB de datos xerados a través de Youtube, HBO, Netflix Vimeo, Dailymotion, Youtube Kids, Vevo, Rakuten TV, Twitch, 
Amazon Prime Video e YouTube Gaming • non se inclúe o tráfico a través das versións web de ditas aplicacións • dispoñible para clientes 
que teñan ou contraten unha tarifa móbilR, excepto a tarifa plana 500MB e a tarifa 0 500MB • bonos incompatibles coa multisim de datos, 
suspensión do servizo móbilR, utilización de M2M, compartición de datos entre diferentes dispositivos móbiles e utilización da tarifa para un 
uso diferente ao do móbil •  5GB de datos incluídos en roaming na UE •  máximo 4 bonos por liña • periodo mínimo de contratación é de 1 mes 
• todos os prezos levan IVE incluído • detalles de tarifas e penalizacións en tarifas.mundo-R.com • máis info en R.gal • anunciante: R Cable y 
Telecomunicaciones Galicia, S.A.U., Real 85, A Coruña (A15474281)

.gal


