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“DENTRO DE 10 OU 15 ANOS HABERÁ 
UN IMPACTO NA AUTOMATIZACIÓN 
DO TRABALLO COMA NUNCA”

-A Intelixencia Artificial (IA) está moi de actualidade pero, para os que non 
teñan moita idea, que é?
- Digamos que é proxectar en máquinas comportamentos e capacidades 
que asociamos coa intelixencia nosa, dos seres humanos ou incluso dos 

animais. Por ser algo máis concreto poderíamos dicir que as máquinas intelixentes son 
máquinas que, en xeral, teñen unha gran capacidade de autonomía, posúen a capaci-
dade de manexar un coñecemento experto do saber como o ámbito da medicina ou da 
banca, ou son sistemas con certa capacidade de aprender, é dicir, que melloran as súas 
prestacións a medida que interaccionan coa contorna.

- Como evolucionou a IA durante os últimos anos e cara a onde camiña?
- Este campo ten unhas décadas de vida, de feito o termo Intelixencia Artificial acuñase 
no 1956. O certo é que agora estamos a vivir un momento coma nunca. A IA tivo o que se 
chaman invernos e veráns na súa vida. Os invernos asociados a épocas de escasa reper-
cusión e situacións onde non se acadaron as expectativas que se prevían para o campo. 
Os veráns asociados a momentos de descubrimentos significativos onde se volve a recu-
perar a ilusión por parte de todos os axentes que interveñen. Agora vivimos un momento 
absolutamente doce.

- Pódese aplicar a múltiples eidos de actividade, un deles o da sanidade onde se aca-
daron grandes avances coma a detección do cancro como anunciou o SERGAS a prin-
cipios de ano, algo verdadeiramente incrible…
- En moitos dos ámbitos da medicina os avances en IA son realmente espectaculares, por 
exemplo hoxe nos diagnósticos de cancro sobre radiografía de tórax as máquinas son 
máis competentes que o máis experto dos seres humanos. Que ocorre? Que malia ser un 
dos ámbitos máis chamados para desenvolver a IA tamén é dos máis complexos en canto 
a lexislación, de aspectos éticos, da propia sensibilidade das persoas a ser tratadas por 
máquinas. Por iso os pasos que se están a dar son máis lentos.

- No eido empresarial, recentemente soubemos que Estrella Galicia é unha das empre-
sas que está aplicando todo o potencial da IA dende os postos de dirección para coñe-
cer datos do rendemento do negocio ata postos de comerciais ou do departamento 
de produción. De verdade pode axudar tanto á hora de levar a cabo un negocio?
- Moito. Digamos que cando falamos da automatización do traballo normalmente a 
xente tende a pensar en robots e é certo que levamos anos traballando con eles. Sen 
embargo, non asociamos tanto esta automatización co software e o certo é que cada 
vez máis é o software sobre as computadoras o que está a realizar tarefas que ata hai 

director científico do CiTIUS, referente en Intelixencia ArtificialSenén Barro

 — Licenciado e doutor con premio extraordinario en Física pola Universidade de Santiago de Compostela, Senén 
Barro é catedrático da área de Ciencia da Computación e Intelixencia Artificial. Entre 2002 e 2010 foi reitor da USC, 
tempo no que promoveu a internacionalización e a aposta emprendedora da universidade, conseguíndose o reco-
ñecemento como Campus de Excelencia Internacional para o proxecto do Campus Vida. Fundador do Grupo de 
Sistemas Intelixentes, o primeiro grupo de Intelixencia Artificial de Galicia e un dos primeiros de España. Falamos 
con el para analizar que é o que está acontecendo no eido da tecnoloxía intelixente, e nun plano máis concreto, 
para que nos conte da nova etapa do CiTIUS da Universidade de Santiago, centro do que é director científico.

moi poucos anos só podían levar a cabo as 
persoas, por exemplo a xestión de correo, a 
xestión documental, bases de datos, etc. Hai 
un nivel de automatización en empregos de 
media cualificación enorme e cada vez máis 
intensos o que vai a provocar, sen dúbida, un 
impacto no horizonte de 10 ou 15 anos no 
traballo coma nunca en ningunha das revo-
lucións anteriores.

- Nun ámbito máis cotián temos os xa famo-
sísimos asistentes virtuais que nos facilitan 
xestos tan simples como apagar as luces ou 
programar un electrodoméstico, mesmo 
saber o tempo que vai facer mañá cunha 
sinxela pregunta ao aire. Semellan cousas 
futuristas pero que están acontecendo ago-
ra. Até onde van evolucionar estes asisten-
tes?
- Os que temos agora son moi sorprenden-
tes porque son os primeiros e chama moito 
a atención que poidamos dialogar. A forma 
máis potente e difícil para as máquinas é a 
comunicación verbal. Poder falar cunha má-
quina, tamén ata hai poucos anos, parecíanos 
moi difícil. Pero gustaríame dicir que o nivel 
de comprensión que teñen aínda é moi baixo. 
Podemos dialogar con eles, son capaces de 
identificar palabras clave e estruturas pero un 
diálogo coma o que estamos mantendo nós 
aínda estamos moi lonxe de logralo. Todo ese 
camiño é o que queda por percorrer.

- Falemos agora deste centro tecnolóxico. 
Que se desenvolve no CiTIUS?
- É un Centro de Investigación en Tecnoloxías 
Intelixentes e iso significa IA e tecnoloxía sa-
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Cada vez máis é o soft-
ware sobre as compu-
tadoras o que está a 
realizar tarefas que ata 
hai moi poucos anos só 
podían levar a cabo as 
persoas

télite, por exemplo tecnoloxías da linguaxe 
natural, visión artificial ou aprendizaxe auto-
mática. Pero tamén desenvolvemos outras 
tecnoloxías como poden ser a computación 
de altas prestacións, indispensable no fa-
moso Big Data, ou o desenvolvemento de 
dispositivos electrónicos que son capaces 
de percibir a contorna para poder coñecer 
o ámbito onde están operando e incluso 
tomar decisións en funcións do que está a 
ocorrer. Loxicamente somos un centro pe-
queno e non podemos atender a todo pero 
unha das nosas fortalezas é a diversidade 
dos ámbitos que cubrimos.

- É máis común que veñan as empresas en 
busca de solucións para os seus proxectos 
ou que o CiTIUS desenvolva proxectos para 
despois ofrecer ao mercado?
- Facemos as dúas cousas. O coñecemento 
mutuo entre universidade e empresa é cada 
vez maior, e desde logo, neste centro é con-
substancial á vida do centro. Este 12 de xullo 
tivemos a quinta Xornada de Portas Abertas 
para o mundo da empresa. É unha iniciativa 
onde facemos unha serie de demostradores 
da nosa capacidade de investigación que está 
camiño da transferencia ou que está transfe-
rida e o certo é que cada ano tivemos máis 
visitantes e ten máis repercusión. E algo po-
sitivo tamén é que todos os anos se derivan 
contratos e convenios co mundo da empresa 
precisamente desta xornada.

- É difícil conseguir a visualizar o que se 
realiza nun centro de investigación tecno-
lóxica?
- Unha das nosas fortalezas é que, sempre 
que a investigación que desenvolvemos poi-
da chegar a deixar pegada na sociedade ou 
no tecido produtivo, intentámolo. Tanto é 
así que nos últimos catro anos creamos dúas 
spin-offs, Situm e Imagames, que xa entre as 
dúas dan traballo a máis de 40 persoas, máis 

persoas que o persoal estable deste centro. 
Cada vez resúltanos máis fácil transferir por-
que temos cultura diso, sabemos facelo me-
llor porque a experiencia anterior nos facilita 
o traballo e como xa demostramos éxito as 
empresas e a administración pública confía 
máis en nós. Aínda así, é verdade que dende 
unha investigación publícase ata que acaba 
tendo un impacto real hai un camiño e unha 
inversión imprescindible.

- O obxectivo do CITIUS é manter un tecido 
investigador no país ou tamén potenciar a 
súa exportación?
- As veces os rapaces e rapazas que len aquí a 
súa tese de doutoramento vanse fóra porque 
teñen mellores condicións para seguir investi-
gando, contratos con grandes empresas máis 
estimulantes non só de xeito económico, iso 
xa non é a nosa responsabilidade. Sentímolo 
porque gustaríanos que ficaran aquí, porque 
teñen as mellores condicións e así devolver-
nos todo o empeño que fixemos. Nós non 
creamos emprego, axudamos a crear empre-
go. O noso fin ten que ser formar os mellores 
investigadores nas tecnoloxías intelixentes e 
ter o maior impacto da investigación que aquí 
facemos e penso que o estamos facendo ben, 
pero que tamén o podemos facer mellor. 
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 “As matemáticas son 
moi transversais e 
teñen aplicación en 
practicamente todos os 
campos da vida”

-Que representa o feito de que Ga-
licia sexa a sede dun encontro 
dos mellores expertos interna-

cionais no eido da matemática industrial?
- É una consecuencia natural do recoñe-
cemento da matemática industrial galega. 
Cómpre ter en conta que o CTMI 2019 é a 
primeira edición dun congreso nacional 
centrado en promover a transferencia de 
tecnoloxía e ser un foro español de encontro 
bianual do mundo académico co sector in-
dustrial e empresarial, un concepto de con-
greso totalmente innovador. É unha iniciati-
va da Rede Española Matemática-Industria, 
na que tamén colabora a rede europea EU-
MATHS-IN, que nesta primeira edición con-
fiou na experiencia do ITMATI para axustar o 
seu deseño coa idea de garantir o éxito nos 
obxectivos marcados. 

- Cales son algúns dos avances más inno-
vadores das matemáticas para resolver 
problemas da industria e da sociedade que 
se presentarán neste foro?
- As matemáticas son moi transversais e te-
ñen aplicación en practicamente todos os 
campos da vida. O que se vai poder percibir 
neste CTMI 2019 é soamente un escaparate 
da manchea de aplicacións deste ámbito de 
investigación. Con esta idea presentaremos 
resultados xa acadados en diversos sectores 
como automoción, biomedicina, enerxía e 

directora do Instituto Tecnolóxico de Matemática IndustrialPeregrina Quintela Estévez 

 — O Instituto Tecnolóxico de Matemática Industrial (ITMATI), creado en 
2013, supuxo un importante fito de agregación de recursos entre as 
tres universidades galegas para promover a transferencia de tecnoloxía 
matemática e dar respostas eficaces ás demandas das empresas, as 
industrias e as administracións públicas. Os días 22, 23 e 24 de xullo 
celebra a primeira Conferencia sobre Transferencia entre Matemáticas 
e Industria (CTMI 2019) na Facultade de Matemáticas de Santiago, en 
colaboración coa Red Española Matemática-Industria (math-in). Duran-
te este evento internacional daranse a coñecer avances significativos no 
eido da Matemática Industrial. Peregrina Quintela, directora do ITMATI, 
cóntanos nesta entrevista os detalles máis relevantes da cita. 

medio ambiente, loxística, Big Data e Inte-
lixencia Artificial. Amosaranse aplicacións 
tan diversas como o amortecemento dos 
sistemas de freado para evitar que rechíen; 
o deseño da fabricación centralizada e dis-
tribuída de biomasa; a planificación, reali-
zación e control eficientes do fluxo de pa-
cientes, materiais e información no sector 
sanitario; ou a obtención en tempo real de 
estimacións fiables das posicións, veloci-
dades ou aceleracións de vehículos como 
trens, coches ou mesmo avións non tripu-
lados.  

- Que sería preciso potenciar para favo-
recer un maior achegamento do mundo 
académico e empresarial no caso das ma-
temáticas?
- Para mellorar este achegamento é preciso 
incorporar ao sistema un novo tipo de pro-
fesionais, os tradutores tecnolóxicos, que 
deberían ser a bisagra de encontro entre o 
mundo académico e industrial, e facilitar a 
consolidación destes profesionais en estru-
turas como ITMATI, math-in ou EU-MATHS-
IN. Pensar que isto é posible soamente 
usando financiamento privado é un erro 
maiúsculo; o financiamento público debe 
incrementarse neste contorno non tan clá-
sico pero que é importante para o desen-
volvemento dunha nova economía no país 
baseada na tecnoloxía.

- En que medida Galicia é un referente en 
matemática industrial?
- Galicia leva traballando nesta liña de xeito 
continuado dende principios dos anos 80 do 
século pasado. Foi unha visión extraordinaria 
do profesor Bermúdez de Castro, que daque-
la era totalmente innovadora sobre a capaci-
dade das matemáticas para resolver proble-
mas reais e axudar ás empresas, industrias e 
institucións a avanzar de forma máis rápida e 
segura. Tamén axudou a gran capacidade de 
colaboración dos matemáticos galegos das 
tres universidades, que traballaron ao uní-
sono para por en marcha titulacións oficiais 
conxuntas.

- Que din as cifras?
- Recentemente fíxose unha análise da evo-
lución da transferencia en España no perío-
do 2008-2018, na que se amosa que Galicia 
aporta un 13% dos grupos de investigación 
españois que manifestaron facer transferen-
cia matemática, e os recursos captados por 
contratos directos coa industria representan, 
porén, un 63% do conxunto nacional, sendo 
o 90% deles acadados na actualidade a tra-
vés de ITMATI. Isto quere dicir que a confianza 
dos clientes na resposta do centro e dos seus 
investigadores é moi boa, e esperamos seguir 
así no futuro. Ademais, nos últimos anos ob-
servamos como noutros países están a tomar 
nota da nosa fórmula.  



O CITIC da UDC acolleu a terceira 
edición do International Workshop 
on 5G Communications

 Cofinanciado pola Unión Europea. Programa Operativo FEDER Galicia 
2014-2020. Promover o desenvolvemento tecnolóxico, a innovación e 

unha investigación de calidade. Unha maneira de facer Europa
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Experiencias arredor 
das comunicacións
de última xeración

O   Centro de Investigación 
TIC (CITIC) da Universi-
dade da Coruña conver-
teuse na capital mundial 
da tecnoloxía 5G, coa 
celebración da terceira 

edición do International Workshop on 5G 
communications (IW5GC2019), os días 16, 17 
e 18 de xullo. Organizado xunto coa Univer-
sidade de Tongil (China), recibiu a visita de 
máis de 30 asistentes internacionais.

Este evento, que reuniu a persoas gradua-
das de diferentes universidades españolas 
e chinas, exerceu de punto de encontro e 
de intercambios académicos, para ofrecer 
unha descrición xeral dos avances da inves-
tigación actual no modelado de canles para 
comunicacións de quinta xeración.

E é que, ese intercambio de coñecemen-
tos é, precisamente, un dos obxectivos do 
CITIC. Así, “a celebración deste evento de 
referencia internacional é, para nos, un or-
gullo; un xeito de compartir coñecemento, 
experiencias e innovación no campo da 
tecnoloxía 5G”, afirma o director do CITIC, 
Manuel F. González Penedo.

Este evento, exerceu de punto de encontro e de 
intercambios académicos, para ofrecer unha des-
crición xeral dos avances da investigación actual 
no modelado de canles para comunicacións de 
quinta xeración

Cuestións como sistemas de alta frecuen-
cia, comunicacións masivas MIMO, esque-
mas dúplex completos, comunicacións de 
vehículos, escenarios de terra e aire e co-
municacións ópticas, codificación 5G, opti-
mización da rede, melloras á rede de acceso 
de radio ou a optimización do control de 
recursos de radio, entre outras, foron abor-
dadas nesta xornada, que rematou co pe-
che das sesións de workshop e a entrega de 
diplomas no paraninfo da reitoría da UDC. 

Este acto de peche do workshop contou 
coa presenza do reitor da UDC, Julio Abal-
de, o subdirector do CITIC, Javier Pereira 
Loureiro, e o coordinador do grupo de Tec-
noloxía Electrónica e Comunicacións da 
UDC, Luis Castedo. 



O último en creación 
dixital viviuse na Coruña

O 
Congreso Interna-
cional Mundos Digi-
tales, celebrouse na 
Coruña do 11 ao 13 
de xullo, ofrecendo 
a posibilidade de go-
zar de interesantes 

relatorios, coñecer tecnoloxías como 
un plató virtual xerado en tempo real 
mediante Unreal Engine (motor moi 
frecuente no mundo dos videoxogos) 
e participar nunha multitudinaria feira 
de emprego, que é un dos puntos for-
tes deste encontro.

Entre os relatorios desenvolvidos 
durante o congreso puidemos ver 
como Mike Seymour (fxguide) abor-
dou o tema dos humanos dixitais en 
producións virtuais (salientando os 
cada vez máis populares deep fakes); 
Jesús Garrido deu conta do seu traba-
llo para Industrial Light & Magic; Edgar 
Martín-Blas ilustrou sobre o potencial 
das solucións de realidade mixta como 
as Magic Leap One (das que levou unha 
das poucas unidades dispoñibles en 
Europa para que puideran probar a súa 
experiencia de uso os interesados); e 
tampouco faltou Sergio Prieto (Gato 
Salvaje), quen explicou algúns detalles 
de The Waylanders, ambicioso videoxo-
go que está a desenvolverse na Coruña 
e que entre os seus detalles conta cun-
ha recreación da Torre de Hércules que 
ten especial interese nestas datas nas 
que está a celebrar o 10º aniversario do 
seu recoñecemento como Patrimonio 
da Humanidade.

Non faltaron en PALEXCO represen-
tantes do Campus Innova e do Campus 
Industrial da Universidade da Coruña, 
para informar aos asistentes das titu-
lacións que ofrece a UDC relacionadas 
coa temática do congreso (o Mestrado 
Universitario en Deseño, Desenvolve-
mento e Comercialización de Videoxo-
gos e o Grao de Creación Dixital, Ani-
mación e Videoxogos).

O peche de Mundos Digitales recaeu 
en Félix Bergés, Marga Vilalonga, David 
Ramos e Javier Roca, do Ranchito, que 
impartiron un relatorio sobre os efec-
tos especiais de Game of Thrones, char-
la para a que se esgotaron as entradas, 
deixando claro o interese por moitas 
das actividades desta cita anual que 
xunta na Coruña a profesionais da ani-
mación, os efectos visuais e os novos 
media de todo o mundo.

Outro dos momentos máis esperados 
deste congreso é a cerimonia de entre-
ga dos os premios International Anima-
tion Festival, gala na que recoñeceuse 
a traxectoria profesional de Gonzalo 
Rueda pola súa achega á industria no 
campo da animación.

A maiores, La Noria recibiu o galardón 
á Mellor Curta Nacional e o Premio do 
Público. O audiovisual, que foi a imaxe 
de Mundos Digitales antes da súa es-
trea, cultivou innumerables premios 
internacionais e nacionais como o Goya 
na súa última edición. O premio á Me-
llor Curtametraxe levoullo Spring de 
Blender Animation Studios e o Premio 
Especial do Xurado foi para Horse Piste.

Mundos Digitales clausurou a súa 
18ª edición o sábado, xuntando a un-
has 1.500 persoas que durante tres días 
acudiron a algunha das conferencias 
que impartiron expertos nacionais e in-
ternacionais, profesionais dos estudos 
punteiros en animación e responsables 
dos efectos das producións máis popu-
lares como a xa mencionada Game of 
Thrones, Spider-Man: Un Nuevo Universo 
ou Dumbo, entre outras moitas. 

Mundos Digitales clau-
surou a súa 18ª edición 
o sábado, xuntando a 
unhas 1.500 persoas

8 | Número 192



O 
proxecto Civil UAVs 
Initiative, o polo 
de innovación e 
d e s e nvo l ve m e n -
to aeroespacial de 
Rozas (Lugo), vén 
de recibir un novo 

importante impulso. Este pulo deuse 
a coñecer no marco do sétimo congre-
so de Isarra (Sociedade Internacional 
de Investigación Atmosférica Usando 
Aeronaves Remotamente Tripuladas), 
que reuniu en Lugo a uns setenta 
expertos internacionais no ámbito 
da instrumentación atmosférica apli-
cada ás aeronaves non tripuladas. A 
cita foi inaugurada pola directora da 
Axencia Galega de Innovación (GAIN), 
Patricia Argerey, quen anunciou a co-
laboración da Xunta e a multinacio-
nal Boing para pór en marcha unha 
aula móbil desde a que facer avanzar 
a formación en matemáticas e ae-
ronáutica. Habilitarase en outubro.  
Durante a súa intervención, a direc-
tora tamén salientou o compromiso 
da Xunta de Galicia co devandito Polo 
Aeroespacial de Galicia, cuxo investi-
mento público-privado total ascen-
de a 164 millóns de euros. Asemade, 
recalcou o traballo conxunto entre a 
Xunta e o INTA para converter Rozas 
“no centro de investigación e innova-

Boeing e Xunta selan un acordo para impulsar en 
Lugo a formación en aeronáutica

O polo de Rozas 
dispara o seu poder 
de capacitación

ción de referencia arredor dos avións 
non tripulados, co obxectivo último 
de crear en Galicia un ámbito de espe-
cialización nun sector de intensidade 
tecnolóxica alta e cun gran potencial 
de crecemento como é o aeroespacial”. 
A respecto do acordo con Boeing, si-
nalou que Lugo será o primeiro em-
prazamento da iniciativa de formación 
móbil, a Aula Newton, unha contribu-
ción divulgativa que busca estimular as 
vocacións científico-tecnolóxicas, for-
mando en matemáticas e aeronáutica, 
a través da experimentación práctica, 
entre alumnos de primaria e secunda-
ria. 

A día de hoxe, a a Civil UAVs Initiative 
é a iniciativa de política de I+D+i máis 
importante posta en marcha a través 
da Compra Pública Innovadora en Es-
paña, un instrumento “no que Galicia 
é pioneira a nivel estatal”, lembrou 
Argerey, recordando que o polo de 
Rozas involucra “un amplo abano de 
axentes”, desde as administracións es-
tatal e autonómica e tres grandes mul-
tinacionais (Indra, Babcock e Boeing) 
até un número salientábel de entida-
des: máis de 50 axentes con contratos, 
entre empresas e centros de coñece-
mento. Así mesmo, traballan nesta ini-
ciativa máis de 400 persoas, nos máis 
de 35 proxectos en execución. 

coche intelixente xa non é unha 
utopía. Estase a impulsar ben 
preto da nosa casa: dende a 
Unidade Mixta de Investigación 
(UMI). Puidemos saber máis 

detalles do proxecto co gallo da visita do 
conselleiro de Economía, Francisco Conde, á 
sede do Centro Tecnolóxico de Automoción 
de Galicia (CTAG), no Porriño, que é onde 
colle corpo a devandita UMI da man do 
CTAG e o Grupo Antolín, co apoio da Xunta 
a través da Axencia Galega de Innovación 
(GAIN). O obxectivo da unidade é crear no-
vas solucións de electrónica avanzadas que 
doten de intelixencia aos compoñentes do 
interior de cara aos futuros coches eléctricos 
e conectados. 

A Unidade  Mixta de Investigación E-
Space carrexa un investimento en Galicia 
de preto de 2,3 millóns de euros, dos que a 
Xunta achega o 30%, para avanzar, a través 
da aplicación de tecnoloxías que marcan un 
antes e un despois (tecnoloxías disruptivas) 
na investigación de conceptos asociados a 
elementos do interior do vehículo, “incor-
porando a electrificación e respondendo 
ás necesidades do mercado”, lembrou o 
conselleiro.

En termos máis concretos, a UMI fai avan-
zar conceptos “esenciais para o futuro do 
sector  do motor”, como son a iluminación 
funcional, sistemas de recoñecemento HMI 
para unha mellor relación entre o usuario e 
o automóbil e a inclusión de sensores para 
favorecer o confort e a seguridade. Segundo 
Conde, “os elementos do interior do vehículo 
van ser elementos diferenciadores permitin-
do integrar novas solucións e servizos”.

O conselleiro agradeceu o traballo que 
está a facer o CTAG que conta con 400 pro-
fesionais que están deseñando novos pro-
totipos e optimizando proxectos, e puxo en 
valor ao Grupo Antolin “por identificar que 
en Galicia existe un espazo para xerar valor 
e diferenciarse e para desenvolver estas 
tecnoloxías”. De feito, destacou que o Grupo 
Antolín ten presenza en 28 multinacionais.

E-Space dotará de inte-
lixencia os interiores dos 
vehículos

O


Vista dun dos máis avanzados vehículos 

aéreos non tripulados de Boeing
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Preto de 350 
convidados 
asistiron ao gran 
evento do sector 
TIC en Galicia, 
representantes 
das empresas 
e profesionais 
do sector 
tecnolóxico, da 
administración 
pública e 
do ámbito 
universitario

OO Colexio de Enxeñaría en Informática 
de Galicia (CPEIG) celebrou o 28 de xuño a 
súa XI Noite da Enxeñaría en Informática de 
Galicia cunha cea de gala no Hotel Monu-
mento San Francisco de Santiago de Com-
postela. Preto de 350 convidados asistiron 
ao gran evento do sector TIC en Galicia, re-
presentantes das empresas e profesionais 
do sector tecnolóxico, da administración 
pública e do ámbito universitario, entre os 
que se atopaban a directora da Axencia 
para a Modernización Tecnolóxica de Ga-
licia (AMTEGA), Mar Pereira; o director do 
Instituto Galego de Promoción Económica 
(IGAPE), Juan Cividanes; o alcalde de Santia-
go, Xosé Sánchez Bugallo; e o reitor da Uni-
versidade da Coruña (UDC), Julio E. Abalde; 
entre outras e outros. 

O evento tivo como mestre de cerimo-
nias ao actor compostelán Luis Zahera, que 
amenizou a gala e presentou a entrega dos 
premios anuais do CPEIG. Contou coa ac-
tuación musical de mítica banda La Unión, 
grupo de pop e new wave español creado 
na década dos 80 e coñecida internacional-
mente polo seu tema Lobo hombre en París, 
con máis de tres millóns de discos vendi-
dos, recibindo en 2006 un dobre disco de 
diamante pola súa carreira discográfica.

Segundo lembra o colexio, a Noite é 
xa unha gala consolidada onde o CPEIG 
pretende “mostrar á sociedade o traballo 
desenvolto por enxeñeiros e enxeñeiras 

en informática dentro da sociedade da in-
formación e as iniciativas relacionadas co 
ámbito das TIC”. A celebración contou con 
todo tipo de actividades destinadas a ga-
rantir a diversión dos asistentes, como un 
sistema de realidade aumentada con Chro-
ma Key, lentes de realidade aumentada, un 
espectáculo de maxia e diversos sorteos.

Como reflexión sobre o que aconteceu 
no último ano no sector TIC e marcar os 
eixos da súa evolución futura, o presidente 
do CPEIG, Fernando Suárez Lorenzo, expli-
cou na súa intervención que “a tecnoloxía 
e as persoas compoñen a ecuación da So-
ciedade da Información, e a súa progresión 
dependerá de cuestións como vocación, 
actitude e talento”. Salientou que esta 
dixitalización ten “xa un impacto positivo”, 
achegando respostas a retos sociais e am-
bientais, mellorando radicalmente a calida-
de de vida das persoas, a produtividade dos 
negocios e o crecemento da economía.

Alén das oportunidades desta revolución 
dixital, Fernando Suárez indicou que xor-
den tamén grandes desafíos, como a fenda 
dixital, o impacto nos empregos e na edu-
cación, o uso axeitados dos datos, a segu-
ridade, a privacidade, ou a distribución da 
riqueza. O presidente manifestou que para 
dar resposta a estes retos “son precisos va-
lores e doses de humanismo, xa que todo 
debe xirar ao redor dos dereitos e obrigas 
das persoas no mundo dixital”. E engadiu: 
“Ata agora, o ser humano adicou moito es-
forzo a aprender a linguaxe das máquinas 
e poder comunicarse con elas e agora che-
gou o momento de que sexan as máquinas 
as que aprendan a linguaxe dos humanos”.

A estas oportunidades e desafíos dos 
avances tecnolóxicos súmanse os princi-
pios de xustiza, atribución de responsabili-
dade e asimetría, transparencia, ética, edu-
cación e diversidade. “Só guiándonos polos 
valores e a ética poderemos capturar todo o 
potencial da tecnoloxía para construír unha 
sociedade mellor, máis inclusiva e xusta”, 
dixo. 

Premios, música e 
confraternidade para 
celebrar a Enxeñaría 
en Informática
O CPEIG celebra a súa Noite e entrega os 
galardóns da profesión ante uns 350 convidados



| 11Número 192

F
oron dez as 
distincións 
anuais que se 
entregaron 
na XI Noite da 

Enxeñaría en Informática 
de Galicia, premios que 
corresponden a diversas 
categorías onde os colexia-
dos e colexiadas recoñecen 
as iniciativas ou persoas 
destacadas no ámbito da 
Enxeñaría en Informática. 

Fernando Suárez sinalou 
que as persoas, empresas 
e institucións distingui-
das están a consolidar a 
Sociedade da Información 
en Galicia, e subliñou que o 
colexio está especialmente 
orgulloso da calidade dos 
galardoados, “proba do 
excelente estado do noso 
sector TIC dentro e fóra das 
nosas fronteiras”.

O CPEIG creou este 
ano unha nova catego-
ría, o Premio Innovación 
Tecnolóxica no Ensino que 
recoñece o labor dun centro 
de ensino e o seu profeso-
rado en prol da difusión da 
tecnoloxía entre o alumna-
do. Na súa primeira edición 
recaeu no CEIP Ponte dos 
Brozos de Arteixo, un dos 
sete centros seleccionados 
pola UNESCO para aparecer 
nunha publicación sobre 
as mellores prácticas de 
aprendizaxe móbil.

A distinción e-Inclusión 
foi para El Camino de los 
Satélites, unha iniciativa da 
Fundación Tecnología Social 
(FUNTESO) destinada a mos-
trar como as tecnoloxías 
socialmente responsábeis 
poden facer accesíbel o 
Camiño de Santiago a todo 
o mundo.

O galardón Iniciativa 
Emprendedora outorgouse 
ao Club Financiero Atlántico 
da Coruña polo seu soporte 
organizativo na Mobile 
Week Coruña, o evento in-
ternacional máis importante 
da historia de Galicia que se 
celebrou na Coruña do 21 
ao 28 de novembro de 2018.

O Premio Iniciativa Em-
presarial concedeuse nesta 
edición a dúas entidades: 
Hijos de Rivera, polo seu 

proceso de transforma-
ción dixital, e a asociación 
Alastria polo fomento da 
economía dixital a través do 
desenvolvemento de tec-
noloxías descentralizadas/
blockchain.

O Premio Ada Byron 
foi este ano para Mónica 
Fernández Bugallo (Fe-
rrol, 1975), profesora de 
comunicación dixital e 
procesamento do sinal do 
Departamento de Enxeña-
ría Eléctrica e Informática 
da Universidade de Stony 
Brook en New York, ademais 
de directora do Programa 
Mulleres na Ciencia e a 
Enxeñaría (WISE–Women in 
Science & Engineering).

O CPEIG distinguiu co 
Premio Iniciativa da Admi-
nistración ao programa de 
Talleres e Axudas á Dixita-
lización, promovido polo 
Instituto Galego de Promo-
ción Económica (IGAPE) da 
Consellería de Economía, 
Emprego e Industria da 
Xunta de Galicia.

O Colexio profesional 
recoñece a Traxectoria Pro-
fesional de Carlos Vázquez 
Mariño, director da Área 
de Solucións Tecnolóxicas 
Sectoriais da Axencia para a 
Modernización Tecnolóxica 
de Galicia (AMTEGA).

O Premio Especial CPEIG 
como distinción de agrade-
cemento a empresas pola 
súa constancia no apoio 
á gala A Noite foi para as 
compañías Altia e Everis.

O Premio Colexiado de 
Honra foi para o director xe-
ral de Mobile World Capital 
Barcelona, Carlos Grau Lara, 
polo seu labor profesional 
no ámbito da Tecnoloxías da 
Información e as Comunica-
cións, as TIC.

E finalmente, o Premio 
Proxecto Fin de Carreira/
Mestrado recaeu no enxe-
ñeiro en Informática Óscar 
Blanco Novoa (A Coruña, 
1992) polo seu proxec-
to Sistema domótico de 
eficiencia enerxética no fogar 
con interface de realidade 
aumentada como traballo 
fin de Mestrado na Universi-
dade da Coruña.

OS PREMIOS

E para o futuro, Fernando Suárez compartiu 
cos asistentes tres desexos: que a tecnoloxía 
forme parte integral da sociedade para incre-
mentar a calidade de vida da poboación; que 
Galicia e España invistan máis en I+D+i para 
converterse en líderes de Europa e ponte con 
Latinoamérica e África, ademais de investir en 
formación, atracción e retención do talento, 
actualización do sistema educativo centrán-
dose nas STEM e fomento da creatividade e 
innovación; e que cada vez haxa máis nenos e 
nenas que queiran se enxeñeiros, investigado-
res, inventores ou innovadores en tecnoloxía.

O presidente agradeceu o apoio incondicio-
nal do sector á Noite, profesionais e empresas 
que coa súa presenza axudan a facer máis vi-
síbel a Enxeñaría en Informática, unha profe-
sión que asegurou ten un “crecente impacto 
na vida das persoas, na creación de riqueza 
e no desenvolvemento económico do país”. 
Na súa opinión, “as enxeñeiras e enxeñeiros 
en Informática compartimos a profesión máis 
social que existe, porque estamos obrigados a 
entendernos con expertos de todos os ámbi-
tos”. 
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Fernando Suárez, presidente do CPEIG, 
analiza a importancia da Noite da 
Enxeñaría en Informática de Galicia

Unión

V
imos de celebrar unha nova 
edición da Noite da Enxeña-
ría en Informática de Galicia. 
Se me preguntan que desta-
caría tanto da nosa profesión 
como destas once edicións 
do evento de referencia das 

TI en Galicia, sería a unión. Isto reflíctese no 
apoio de todo o sector, tanto público como 
privado, de dentro e fóra de Galicia, que nos 
dá azos para seguir na senda de traballo des-
tes anos. 

Dous feitos no marco da Noite demostran 
a decidida convicción do CPEIG da necesaria 
aposta pola unión. Por unha banda a estrea 
dunha figura conmemorativa para os pre-
mios anuais do Colexio. Unha peza, a man 
cibernética, deseñada en colaboración con 
Sargadelos, que ademais de amosar o enor-
me potencial que temos nas nosas mans 
neste novo mundo dixital, é unha man ten-
dida ao mundo, e que non fai senón afianzar 
o noso compromiso coa sociedade. Doutra, 
a non casual actuación final do grupo La 
Unión, que supuxo unha fin de festa sorpre-
sa, no que cunha única voz cantamos can-
cións que nos trasladaron á nosa xuventude.

O
Colexio Pro-
fesional de 
Enxeñaría en 
Informática de 
Galicia (CPEIG) 

e a Axencia para a Moder-
nización Tecnolóxica de 
Galicia (AMTEGA) van con-
verter os concellos da nosa 
terra, nestes meses de verán 
(xullo, agosto e setembro), 
nun gran obradoiro lúdico-
formativo sobre as máis 
prometedoras e enriquece-
doras tecnoloxías dixitais. 
Estamos a falar dunha nova 
chuvia de sesións TechKids: 
xornadas sobre robótica, 
pilotaxe de drons, creación 
de aplicacións móbiles e 
videoxogos e animación 3D, 
todas elas co nexo común 
de impulsar o interese pola 
ciencia e a tecnoloxía entre 
a mocidade galega.  Esta 
iniciativa enmárcase no Plan 
DigiTalent, da AMTEGA.

Serán un total de 40 xor-
nadas nas aulas CeMIT en 
diversos concellos das catro 
provincias galegas: Tomiño, 
Burela, Brión, Ames, Fonsa-
grada, Xunqueira de Ambía, 
Carballedo, Oroso, Fisterra, 
Pontevedra, Sarreaus, Bea-
riz, Bande, Ribadeo, Cuntis, 
Valga, Leiro, Boiro, O Barco 
de Valdeorras, Pontedeume, 
Betanzos, Barreiros, Santa 
Comba, Ortigueira, Guitiriz, 
Padrón, Arzúa, Moaña, Abe-
gondo, San Sadurniño, O 
Porriño, Celanova, A Coruña 
e Cerdeda. Os mozos e mo-
zas interesados en partici-
par nestas xornadas deben 
inscribirse na aula CeMIT da 
súa localidade. 

AMTEGA e o 
CPEIG achegan 
un novo feixe 
de obradoiros 
TechKids

Unha voz que do mesmo xeito que alza-
mos de forma unánime en contra de acti-
tudes excluíntes doutros colectivos, tamén 
a elevamos para cooperar cando se nos 
reclama.

Neste sentido, sentímonos orgullosos de 
ter participado activamente nestas últimas 
semanas en iniciativas transcendentais 
para o futuro da nosa Comunidade como 
a Estratexia Dixital de Galicia 2030, o Plan 
Estratéxico de Galicia 2021-2030 e Galicia 
2030: Perfís profesionais de futuro e novas 
titulacións e especialidades universitarias. 
Parabéns á Xunta por todas elas e por ter 
contado cos distintos axentes para parti-
cipar na súa construción. O CPEIG sempre 
estará para aportar o seu grao de área 
a todos estes debates. 

A visión plural, a colaboración, o 
intercambio de ideas, a discusión 
construtiva, formaron parte destes 
procesos deliberativos. Oxalá todos 
tomemos nota e aprendamos que a 
intelixencia colectiva achega moitas 
máis solucións que a loita excluínte. 
En definitiva, menos individualida-
des e máis Unión!!! 
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Péchase a primeira edición da aceleradora de R cun 
Demo Day dos proxectos participantes

Catro formas 
de facer futuro

O 
pasado 17 de xullo 
celebrouse na Cidade 
de Cultura de San-
tiago a presentación 
dos logros acadados 
pola aceleradora da 
operadora galega R, a 

startups DiCo Challenge. A cita, un Demo 
Day, significou o peche da primeira edi-
ción de DiCo. Ao seu abeiro mostráronse 
múltiples e interesantes detalles dos ca-
tro proxectos que tiraron partido da es-
trea da lanzadeiras. Participaron na xor-
nada os representantes das entidades 
impulsoras da aceleradora (R, a axencia 
AMTEGA), os responsábeis dos ditos ca-
tro proxectos e unha manchea de em-
presas e de potenciais clientes dos seus 
servizos.

Durante algo máis dun hora, da man 
de mentores e voceiros dos equipos dos 
proxectos, o auditorio coñeceu ao deta-
lle as ideas desenvolvidas no programa: 
xogos para a mente, teatro en realidade 
virtual, trámites áxiles e intelixencia tele-
visiva.

No eido das aplicacións para Android 
TV, Norman Suárez, de Cuicui Studios de-
fendeu o proxecto Brain Games TV, men-
torizado por Antonio Ratón, responsábel 
de Desenvolvemento de Audiovisuais de 
R e do Grupo Euskaltel, quen explicou 
que “a plataforma aberta do Grupo Eus-
kaltel, baseada en Android TV, achégalles 
a outras compañías o desenvolvemento 
de aplicacións que enriquecen, co seu 
contido, o valor das nosas propostas au-
diovisuais. Desta volta incorporamos aos 
nosos decodificadores unha proposta de 
xogos e dinámicas deseñadas por peda-
gogos e validados cientificamente, para 
público infantil e adulto, que potencian 
a parte lúdica e nos permiten xogar, co 
mando da tele, a enredos para aumentar 
a nosa axilidade mental”.

Na área dos contidos formativos e 
divulgativos innovadores, Jorge Algo-
ra, de Adivina Producciones, explicou 
o proxecto Teatro Go, mentorizado por 
Diego Rodríguez Devesa, responsábel 
de contidos de televisión de R. Trátase 
dun servizo de retransmisión en diferido 
de contidos culturais, especificamente 
teatrais, integrado na plataforma de con-
tidos de R e baseado en tecnoloxías de 
realidade virtual en 180a. Segundo Die-
go Rodríguez, “a aplicación permite que 
calquera persoa poida acceder de xeito 
sinxelo a esta clase de contidos, e gozar 

deles cun elevado grao de calidade e realis-
mo, dende o salón da casa pero coma se esti-
vese na primeira fila da platea”. Míkel Díaz, do 
centro tecnolóxico Gradiant, falou polo miú-
do do proxecto AliCE (www.alicebiometrics.
com), asesorado por José Cadavid, responsá-
bel de Infraestrutura e Servizos Online de R e 
do Grupo Euskaltel. A proposta é un sistema 
de recoñecemento facial pensado para os 
clientes de R e doutras compañías. “Coa apli-
cación das chamadas tecnoloxías biométricas 
de ALiCE seremos quen de xestionar altas e 
realizar calquera operación contractual den-
de o móbil, con rapidez e seguridade, confir-
mando de maneira automática a identifica-
ción dos usuarios e evitando a suplantación 
de identidade”, explicou Cadavid.

Para rematar, Mario Pérez (Galopiño), de 
Datanimbo Consulting, mostrou os fitos da 
súa proposta de Big Data para o eido televisi-
vo, unha iniciativa auspiciada por Esther Me-
dina, xefa do Servizo de Innovación  no Entor-
no Dixital da CRTVG. O proxecto consiste na 
posta en marcha dun sistema de aprendizaxe 
máquina (Machine Learning) orientado a pro-
fundar no coñecemento das comunidades de 
programas de televisión. Segundo Esther Me-
dina, Datanimbo “contribúe a detectar nas re-
des sociais comunidades reais de programas 
en directo da TVG e, polo tanto, facilítanos un 
maior coñecemento dos espectadores”. 

5 retos, 6 meses e 4 
gañadores

n total de 42 propostas (star-
tups e emprendedores, pe-
quenas e medianas empresas 
e algún centro tecnolóxico 

e universitario) responderon aos 5 retos 
tecnolóxicos lanzados o pasado decem-
bro nos inicios da primeira edición de R 
DiCo Challenge, que se pecha arestora 
tras 6 meses de traballo. En febreiro, o 
comité avaliador (dous representantes 
de R, dous da AMTEGA e máis un da 
CRTVG, patrocinadora dun dos retos) 
escolleron 20 propostas que pasaron á 
fase de preaceleración.

Durante varias semanas, os empren-
derores escollidos mantiveron contacto 
directo cos seus mentores en obradoiros 
para preparar o seu modelo de negocio 
e a defensa da súa idea nunha xornada 
Pitch Day da que saíron os 4 proxectos 
definitivos que pasaron á fase de acele-
ración.

Trala xornada Demo Day deste 17 de 
xullo, na que as iniciativas gañadoras 
recolleron un premio en recoñecemen-
to ao seu traballo ao longo destes seis 
meses, ábrese agora un período de saída 
progresiva da aceleradora de todas elas.

U



Un dos grandes 
obxectivos do novo 
marco é converter 
as actuais oficinas 
de Rexistro e aten-
ción á cidadanía “en 
espazos de aseso-
ramento e apoio” a 
quen teña que levar 
a cabo xestións onli-
ne coa Administra-
ción. 

O novo marco xurídico garante a simplicidade, 
a accesibilidade, a eficiencia e a seguridade 
nas tramitacións 

Aprobada a Lei 
de Administración 
Dixital de Galicia

AMTEGA lembra que a lei tamén establece 
a posta en marcha da figura do funcionario 
habilitado, que posibilitará que unha persoa 
autorizada ou un funcionario poda realizar 
trámites telemáticos en nome doutra persoa.

En definitiva, a iniciativa busca consolidar 
a sede electrónica da Xunta como “o punto 
de acceso único, sinxelo e accesíbel na rede 
a calquera recurso ou servizo da Administra-
ción, dando especial relevancia ao cartafol 
do cidadá, no que poden xestionar dixital-
mente toda a información referente aos seus 
trámites administrativos e consultar o estado 
dos mesmos “con todas as garantías de segu-
ridade”. 

Capacitación dixital 
A norma define, “por primeira vez”, a crea-

ción dun marco galego de competencias 
dixitais, tomando como referencia o marco 
común da Comisión Europea nesta materia, 
para que “os cidadáns poidan acreditar os 
seus coñecementos tecnolóxicos e mellorar 
as súas competencias profesionais”. Ademais, 
promoverase a e-inclusión con actuacións 
de formación en función do nivel (alfabeti-
zación, capacitación e innovación dixital), na 
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OO marco xurídico para converter en reali-
dade unha eAdministración plena, universal 
e accesíbel, a Lei de Administración Dixital de 
Galicia (LEDIXGA) recibiu o martes 9 de xullo 
o visto e prace do Parlamento autonómico. 
A aprobación implicou o remate do trámite 
parlamentario, tralo proceso de exposición 
pública e logo de que a lei fose aprobada na 
mesa de persoal da Xunta co “voto unánime 
de todas as organizacións sindicais”, lembra 
a Axencia para sa Modernización Tecnolóxica 
de Galicia, AMTEGA, engadindo que a novo 
marco xurídico “adapta á realidade do sector 
público autonómico as obrigas das leis esta-
tais 39 e 40/2015”.

A nova lei, explica a axencia, aséntase en 
tres principios: o principio de “só unha vez”, 
que busca ceibar aos cidadáns de ter que 
reclamar datos que xa obran en poder da 
Administración; o principio da  proactivida-
de, que se dirixe a facilitar que a Administra-
ción forneza de servizos personalizados e se 
adiante ás necesidades da xente; e o princi-
pio de automatización dos procesos para 
conseguir unha xestión máis eficiente.

Entre as grandes novidades do novo marco 
aprobado este mes de xullo sitúase a evolu-
ción das actuais oficinas de Rexistro cara a 
espazos de asesoramento e apoio, “nos que 
prestará asistencia aos cidadáns na xestións 
online coa Administración, tanto na pre-
sentación de escritos e solicitudes como na 
tramitación da identificación dixital ou na 
formalización de apoderamentos de repre-
sentación”.



que a rede de aulas CeMIT “constituirá un 
instrumento de apoio importante”, explica 
a axencia autonómica, engadindo que a 
lei abrangue a definición dun plan de ca-
pacitación dixital do empregado público 
dirixido a todas as persoas que traballan 
nas administracións galegas e que permi-
tirá acadar o certificado galego de e-com-
petencias. 

O regulamento senta xa que logo os ali-
cerces para “o desenvolvemento do posto 
de traballo dixital do empregado público” e 
regula o Arquivo Electrónico Administrati-
vo como “o elemento que vai dar acollida a 
todos os expedientes autonómicos en tra-
mitación e os rematados”.

O novo marco xurídico tamén establece 
que o Centro de Proceso de Datos (CPDI) e 
a rede corporativa da Xunta constitúen “in-
fraestrutura básica precisa para dar soporte 
á Administración Dixital, que deberán ase-
gurar a prestación de todos os servizos tec-
nolóxicos a nivel de posto de traballo”.

A lei tamén fixa que a Xunta disporá dun 
plan de continuidade dos servizos dixitais, 
que determinará os requisitos de seguri-
dade, calidade e continuidade, as accións 
preventivas, correctivas e reactivas e o esta-
blecemento de responsabilidades que per-
mitan garantir a dispoñibilidade dos ditos 
servizos. 

Para facilitar o seguimento dos avances e 
o seu impacto no funcionamento interno e 
na relación cos cidadáns a norma contem-
pla a creación dun sistema de indicadores 
da eAdministración. A análise dos datos 
que proporcione o sistema, xa en marcha, 
permitirá introducir melloras na implanta-
ción dos servizos. Ademais, a lei aposta 
pola potenciación do Observatorio 
da Sociedade da Información e a 
Modernización Tecnolóxica de Ga-
licia (OSIMGA) como “órgano asesor 
dixital para a extensión da moderniza-
ción tecnolóxica da Comunidade Autóno-
ma de Galicia”. 

As claves do novo marco, paso 
a paso
•	 LEDIXGA estrutúrase en sete títulos e 

129 artigos que “adaptan á realidade 
do sector público autonómico as obri-
gas das Leis estatais 39 e 40/2015”. A Lei 
39/2015, de 1 de outubro, do Procede-
mento Administrativo Común das Ad-
ministracións Públicas e a Lei 40/2015, 
de 1 de outubro, de Réxime Xurídico do 
Sector Público, configuran un escenario 
no que a tramitación electrónica “debe 
constituír a actuación habitual das Ad-
ministracións nas súas múltiples verten-
tes de xestión interna, de relación cos 
cidadáns e de relación daquelas entre si”.

•	 LEDIXGA baséase en tres principais: o 
principio de “só unha vez”, o principio de 
“proactividade” e o principio da “auto-
matización de procesos para unha xes-
tión máis eficiente”. 

•	 Un dos seus grandes obxectivos é con-
verter as actuais oficinas de Rexistro 
e atención á cidadanía “en espazos de 
asesoramento e apoio” a quen teña que 
levar a cabo xestións online coa Adminis-
tración. 

•	 Fíxase e garántese a figura do funciona-
rio habilitado, que posibilitará “que unha 
persoa autorizada ou un funcionario 
poda realizar trámites telemáticos en 
nome doutra persoa”.

•	 Promoverase a inclusión dixital con ac-
tuacións formativas en función do nivel 
(alfabetización, capacitación e innova-
ción dixital), na que a rede aulas dixitais 
de AMTEGA e os concellos, a rede de 
alfabetización tecnolóxica CeMIT, cons-
tituirá “un instrumento de apio impor-
tante”.

•	 LEDIXGA senta os alicerces para impul-
sar o posto de traballo dixital do empre-
gado público, “coa dotación de medios 
para a realización do desempeño no 
novo contexto dixital”. Impulsarase o 
uso de escritorios e aplicacións corpo-
rativas en calquera dispositivo e lugar; 
o emprego de terminais ou dispositivos 
adaptados aos perfís dos empregados 
públicos; e posibilitaranse contornas 
de traballo colaborativas e a creación 
de redes de usuarios con actividades 
comúns.

•	 A Lei regulará o Arquivo Electrónico 
Administrativo como como o elemento 
que albergará todos os expedientes do 
sector público autonómico en trami-
tación e os finalizados e a plataforma 
de interoperabilidade pasaXe! como o 
nodo para o intercambio de datos e do-
cumentos entre administracións. Crea-
rase un Mapa de Interoperabilidade das 
Administracións Galegas que permitirá 
avaliar a documentación máis deman-
dada e dar prioridade á incorporación 
de novos servizos a pasaXe!

•	 Garantirase a mellora continua coas 
achegas da comunidade implicada: 
todas e todos. Deste xeito, prevese o 
fomento da innovación dixital para “im-
pulsar novas formas de prestar servizos 
e incrementar a satisfacción dos usua-
rios”. Con este obxectivo crearase un 
foro de innovación dixital no que pode-
rán participar empregadas e emprega-
dos públicos de Galicia para “promover 
a xeración de ideas e novas solucións ou 
formas de traballo que permitan unha 
mellora continua do sector público”.

•	 O desenvolvemento das actuacións so-
meterase a un seguimento activo e en-

riquecedor. Desta maneira, e para 
facilitar a monitoraxe dos 

avances na dixitalización e o 
seu impacto (tanto no fun-
cionamento interno coma 
na relación cos cidadáns) a 
norma abrangue a creación 

dun sistema de indicado-
res da eAdministración. Isto 

permitirá introducir melloras 
na implantación dos servizos. 
Ademais, apostarase pola po-
tenciación do Observatorio 
da Sociedade da Información 
e a Modernización Tecnolóxi-
ca de Galicia (dependente de 

AMTEGA) como “órgano asesor 
dixital para a extensión da mo-

dernización tecnolóxica da Comu-
nidade Autónoma de Galicia”. 
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“AS ADMINISTRACIÓNS 
DEBEMOS SER EXEMPLO 
DE ADAPTACIÓN Á 
TRANSFORMACIÓN 
DIXITAL”

-A Lei de Administración Dixi-
tal de Galicia foi finalmente 
aprobada polo Parlamento 
autonómico este mes de xu-

llo. Que relevancia ten para vostede este 
acontecemento? Cre que ten un especial 
significado para a historia de Galicia nas 
novas tecnoloxías da información? Esta-
mos ante un antes e un despois tecnolóxi-
co-dixital?
- A adaptación ao contexto dixital é unha ur-
xencia en todos os sectores, tanto públicos 
como privados, que están a impulsar a súa 
transformación dixital para dar resposta ás 
demandas dunha sociedade que exixe mo-
delos diferentes na prestación de servizos e, 
neste contexto, as administracións públicas 
debemos ser exemplo. Esta Lei chega nun 
momento de inflexión, no que temos moi-
tos deberes feitos. Galicia está á cabeza do 
Estado, xunto co Pais Vasco, no desenvolve-
mento da Administración Electrónica, pero 
agora toca avanzar cara a automatización, a 
proactividade e a personalización dos ser-
vizos públicos; o uso axeitado das técnicas 
de Intelixencia Artificial, e o tratamento in-
telixente dos datos permíteo e, sen dúbida, 
era preciso un marco xurídico que amparase 
estes cambios. 

A Lei de Administración Dixital consolida 
os instrumentos necesarios para garantir 
unha administración aberta as 24 horas, 
que avanza cara servizos proactivos e per-
sonalizados, nun modelo de cooperación 
interadministrativa. Ademais, habilita o des-
envolvemento dun marco de competencias 
dixitais para garantir a adecuada formación 
dos empregados públicos e o acompaña-
mento dixital a aqueles colectivos que te-
ñen máis dificultades para adaptarse a este 
contexto.

- Lonxe do que poida parecer, e para que 
quede claro antes de seguir formulando 
calquera pregunta, a Lei porá en xogo 
múltiples vantaxes para a cidadanía. Non 
será (non debera ser) un marco xurídico 
abstracto que nos toque de lonxe e non 
nos atinxa. En termos simples, que reper-
cusión inmediata terá na relación que as 
persoas de a pé temos coas administra-
cións? 
- Á seguridade xurídica é imprescindible 
para garantir o correcto exercicio dos de-
reitos da cidadanía na súa relación coas 
administracións públicas. Unha vez que iso 
se garante, o que temos que procurar é que 
a administración mude dende unha pres-
tación de servizos reactiva, que actúa can-

directora de AMTEGAMar Pereira

do alguén o solicita, a unha administració 
proactiva, que emprega de xeito efectivo os 
datos dos cidadáns para anticiparse ás súas 
necesidades. Iremos avanzando en servizos 
que contacten de xeito automático coas 
persoas que polo seu perfil teñen dereito a 
unha prestación determinada, e con pulsar 
un botón será concedida, irase eliminando o 
papel e a burocracia.

Así mesmo, a Lei facilitará a  desaparición 
das fronteiras entre departamentos dunha 
mesma administración, así como entre di-
ferentes administracións. As persoas non 
entenden de competencias que son cues-
tións meramente organizativas e cambian-
tes, senón de que alguén lles dea resposta 
en tempo e forma ás súas solicitudes. A Lei 
facilitará, sen dúbida, a unidade de acción na 
prestación dos servizos públicos.

- Estes cambios na nosa relación coas admi-
nistracións, serán cambios que cada quen 
deberá resolver e axilizar pola súa conta, 
ou contaremos con algún tipo de asesora-
mento ou cobertura formativa e informati-
va?

- Un dos elementos mais salientables e rele-
vantes da Lei é o establecemento do marco 
galego de competencias dixitais, no que se 
está a traballar para avanzar no seu desen-
volvemento regulamentario, e que garantirá, 
non só a axeitada formación dos empregados 
públicos neste novo modelo de prestación 
de servizos, senón que será o instrumento de 
referencia para o desenvolvemento das habi-
lidades dixitais da poboación. Loxicamente, 
temos como referencia o marco de compe-
tencias que neste eido establece Europa e 
que a propia Comisión Europea fixa como 
unha das prioridades da vindeira década.

Por outra banda, outro dos obxectivos cla-
ves desta Lei é garantir que ninguén quede 
atrás do novo contexto dixital e presta espe-
cial atención a aqueles colectivos con  mais 
dificultades para adaptarse a un modelo dixi-
tal de relación coa administración Neste caso, 
a reformulación das Oficinas de Rexistro en 
Oficinas de Información e Servizos, onde ato-
pes non só asesoramento senón funcionarios 
habilitados que poidan facer un trámite dixi-
tal no teu nome será outro dos instrumentos 
esenciais.

 — E necesario que nos adaptemos, todas e todos, ao novo contexto dixi-
tal. Maneiras de facelo debera haber moitas, pero para a Axencia para 
a Modernización Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA) estaba claro que o 
único vieiro era acompañar o novo marco legal da formación debida. 
Amais, cumpría situar as administracións públicas galegas como 
modelo a seguir, como exemplo, como referente e, tamén, como porta 
na que chamar ante calquera dúbida que nos xurda. Nisto baséase en 
parte a Lei de Administración Dixital de Galicia acabada de aprobar 
polo Parlamento. A directora de AMTEGA, Mar Pereira, explícanos ao 
detalle as liñas básicas da Lei. 
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que a Administración autonómica conta cos 
alicerces tecnolóxicos necesarios e esixíbeis 
para garantir o total cumprimento e desen-
volvemento da Lei? Significa que se fixeron 
ben os deberes en materia de infraestrutu-
ras?
- A creación desta Axencia e a integración dos 
recursos, plataformas e infraestruturas baixo 
un único organismo foi, sen dúbida, unha de-
cisión que é hoxe un referente a nivel estatal. 
A consolidación das infraestruturas nun único 
CPDI, non só conseguiu importantes eficien-
cias económicas, senón que nos permitiu 
contar coas infraestruturas axeitadas sobre as 
que desenvolver numerosos proxectos que 
hoxe son unha realidade. No vindeiro ano po-
rase en marcha a Segunda fase do CPDI, que 
permite garantir o crecemento exponencial 
tanto de almacenamento como de capacida-
de de procesamento. A ampliación permitirá 
incrementar de 3.300 a 4.500 o número de 
servidores e de 2,6 PetaBytes a 4 Petabytes a 
capacidade de almacenamento.  

Así mesmo, a Rede Corporativa da Xunta 
de Galicia, que pasou dunha velocidade me-
dia de acceso a Internet de 5,47Mbps en 2009 
aos 235Mpbs rexistrados en 2018, chegan-
do ademais con redes ultrarrápidas a todos 
os colexios de Galicia, e isto non é doado na 
nosa xeografía.

As infraestruturas son o alicerce básico, 
ese corazón dixital que non pode deixar de 
latexar. 

A Lei de Administración 
Dixital consolida os 
instrumentos necesarios 
para garantir unha 
administración aberta 
as 24 horas, que avanza 
cara servizos proactivos 
e personalizados

- A Lei busca consolidar a sede electrónica 
da Xunta como “o punto de acceso único, 
sinxelo e accesíbel na rede a calquera re-
curso ou servizo da Administración”. Que 
pasos se van ir dando para conseguir este 
importante obxectivo? Xa hai camiño fei-
to? De que tipo?
- A Xunta renovou a súa sede electrónica o 
ano pasado para gañar, non só en axilidade 
senón en facilidades de uso, abrimos unha 
enquisa online aos usuarios da mesma para 
medir o grao de satisfacción e desenvolver 
medidas de mellora. Tamén a extensión do 
uso de Chave365 como alternativa ao uso 
dos certificados dixitais está a facilitar a ac-
cesibilidade e usabilidade dos servizos. Por 
outra banda, o novo modelo de carpeta ci-

dadá que se contempla na lei, como espazo 
privado onde cada persoa pode acceder a 
toda a súa información e trámites e recibir 
información e alertas de xeito activo será un 
importante avance.

- Un dos puntos nos que máis se fai finca-
pé, ao abeiro deste novo marco xurídico, 
é o punto da seguridade. De que maneira 
se vai asegurar esta protección dixital das 
comunicacións, das tramitacións e da infor-
mación coa que se traballe?
- Loxicamente ten que ser unha prioridade 
dar garantías dunha custodia axeitada de 
todos os datos de empresas e cidadáns. A 
Xunta conta cunha política de seguridade 
da información que é pública e dun Plan 
Director, que está en execución baixo a tu-
tela da Comisión de Seguridade e Goberno 
electrónico. Non fai falla dicir que nisto todas 
as administracións temos un alto grao de 
cooperación a todos os niveis e que é unha 
cuestión esencial que cobra aínda mais re-
levancia a medida que as capacidades das 
tecnoloxías dixitais se incorporen de xeito 
mais masivo en todos os ámbitos dos servi-
zos públicos.

- O novo marco xurídico tamén establece 
que o Centro de Proceso de Datos (CPDI) e 
a rede corporativa da Xunta constitúen “in-
fraestrutura básica precisa para dar sopor-
te á Administración Dixital”. Significa iso 
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stes días estanse 
a sentar os alicer-
ces para a nova 
celebración da 
Mobile Week Co-
ruña (www.mo-
bi leweekcoruna.
com), coa que se 
quere chegar aínda 
máis lonxe que na 
edición anterior. A 
cabalo entre xuño 
e xullo, a nova al-
caldesa Inés Rey e 
o edil de Réxime In-
terior, José Manuel 
Lage, mantiveron 
unha xuntanza co 
presidente do Club 

Financeiro, Mariano Gómez-Ulla, e cun dos 
impulsores da semana tecnolóxica Mobile 
Week Coruña, Carlos Grau (recentemente ga-
lardoado polo CPEIG na Noite da Enxeñaría 
en Informática de Galicia), co fin tratar os de-
talles da segunda entrega do acontecemen-
to tecnolóxico coruñés, nas súas palabras “un 
dos máis significativos encontros TIC que se 
realizan na cidade”.

Segundo confirmaron, o evento desen-
volverase a semana do 25 de novembro. A 
previsión é ir aínda máis lonxe que coa an-
terior edición, incrementando unha cifra de 
participantes xa de por si moi significativa: 
contou coa asistencia, na súa estrea, de máis 
de 4.500 persoas e case 150 relatores, amais 
dun programa constituído por un centenar 
de actividades.

Rey agradeceulle ao Club Financeiro a 
explicación achegada sobre este encontro 
tecnolóxico, “que debe axudar a posicionar 
a cidade como un referente na súa aposta 
polas novas tecnoloxías, e como un espazo 
sen comparanza para acoller todo tipo de 
congresos, un dos eixos que desde o Gober-
no local queremos priorizar”.  Engadiu que o 
Executivo coruñés “apoiará este tipo de ini-
ciativas que deben converterse en referen-
tes do mundo tecnolóxico e que teñen que 
consolidarse no tempo, porque será bo para 
o sector empresarial, bo para o turismo e bo 
para a cidade”.

A nova Mobile Week herculina celebrarase 
na semana do 25 de novembro

Coruña sube 
á palestra TIC

Os indicadores de visualización foron 
moi salientábeis, conseguíndose máis de 
2.500 usuarios na plataforma dixital, máis 
de 1.500 participantes na dual streaming, e 
un notábel seguimento en redes sociais con 
máis de 13,5 millóns de cancelos.

O éxito do simposio, que por primeira 
vez se descentralizou de Barcelona co fin de 
achegar a transformación dixital aos cida-
dáns e servir de ponte dixital entre os eixos 
do Mediterráneo e o Atlántico, repetirá cun-
ha segunda edición na Coruña do 25 ao 30 
de novembro de 2019 onde os retos serán 
buscar máis participación da cidadanía, 
máis implicación da sociedade civil, analizar 
a xeración de tecnoloxías 5G, entre outros 
desafíos. 

Un repaso
Segundo sinalou recentemente o CPEIG, 

con motivo dos premios entregados ao Club 
Financeiro Atlántico e a Carlos Grau, “a Mo-
bile Week Coruña foi o evento internacional 
máis importante da historia de Galicia”, or-
ganizado polo Club Financieiro Atlántico da 
Coruña do 21 ao 28 de novembro de 2018 
na cidade herculina e noutros trece munici-
pios galegos, como un punto de encontro e 
un convite á reflexión da cidadanía no que 
se abordaron os grandes retos e oportuni-
dades das tecnoloxías dixitais en clave de 
cultura, calidade de vida, privacidade, ética, 
sustentabilidade ou seguridade. 

A organización contou coa colaboración 
das tres administracións públicas galegas: 
Xunta de Galicia, Deputación da Coru-
ña e Concello da Coruña, que traballaron 
conxuntamente. Ademais, sumáronse máis 
de 60 asociacións, colexios profesionais 
(como o CPEIG), e institucións de toda Ga-
licia, Cataluña e Portugal. Contouse tamén 
co patrocinio de empresas privadas, servin-
do o evento como escaparate internacional 
de todas elas.

O evento desenvolverase 
a semana do 25 de no-
vembro e a súa previsión 
é imcrementar a cifra de 
participapantes
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A UDC, O CITIC E O ITG 
CONSOLIDARÁN O PAPEL DA 
CIDADE GALEGA EN I+D

O reitor da Universidade da 
Coruña, Julio Abalde Alonso, 
e o director xeral do Instituto 
Tecnolóxico de Galicia (ITG), 

Carlos Calvo Orosa, asinaron este 10 de 
xullo na reitoría un convenio estratéxi-
co para afianzar o papel investigador e 
innovador da cidade da Coruña, forta-
lecendo tamén o seu potencial como 
fonte de transferencia tecnolóxica. 
Nun plano concreto, o acordo diríxese 
a converter a cidade “no epicentro 
da I+D+i do noroeste español”, como 
sinalaron na sinatura do acordo, un 
acordo no que terá un papel moi rele-
vante o Centro de Investigación TIC da 
UDC, o CITIC, que estivo representan-
do no acto polo seu director,  Manuel 
González Penedo. 

Na xuntanza fíxose saber que tanto 
o CITIC como o ITG son dous referentes 
autonómicos e estatais nos seus ámbi-
tos de actividade, e que o seu vindeiro 
traballo conxunto vén a constatar o 
liderado da área da Coruña en I+D+i 
no ámbito das tecnoloxías vinculadas 
á transformación dixital, a información 
e as comunicacións.

O acordo asinado contempla, entre 
outras cousas, actuacións para a coo-
peración en actividades de investiga-
ción e desenvolvemento, a identifica-
ción de oportunidades internacionais, 
o intercambio de coñecemento e 
boas prácticas e a potenciación dunha 
maior transferencia tecnolóxica e de 
resultados á industria e á sociedade 
en xeral. 

O obxectivo desta alianza é impulsar 
a competitividade de empresas e 
organizacións de Galicia, tanto dentro 
da nosa terra como alén do territorio, 
e máis tendo en conta o marcado 
alcance internacional dos centros 
participantes (o CITIC representando 
á UDC e o ITG) e as súas máis que rele-

vantes presenzas nas redes europeas e 
nos instrumentos para a captación de 
recursos internacionais. 

O CITIC, acreditado como Centro de 
Investigación Singular pola Xunta de 
Galicia, é un referente autonómico en 
I+D+i relacionado coa Intelixencia Ar-
tificial, a análise de información a gran 
escala (Big Data), a robótica, a compu-
tación de altas prestacións e as redes 
intelixentes, entre outras tecnoloxías 
en alza. Composto por máis de 200 
investigadores de referencia a nivel 
internacional, cómpre salientar que un 
deles posúe unha bolsa Starting Grant 
do Consello Europeo de Investigación 
(ERC), un dos programas de financia-
mento máis importantes da Unión Eu-
ropea, que se converteu nun indicador 
de prestixio e excelencia investigadora 
para as entidades que o posúen.

Por outro lado, nos seus máis de 25 
años desenvolvendo investigación 
aplicada, o ITG non fixo máis que 
fortalecerse como un aliado tecnolóxi-
co para as empresas. En 2018, prestou 
servizos profesionais a 260 clientes no 
ámbito da Industria 4.0, a Internet das 
Cousas (IoT), o Big Data, os sistemas in-
telixentes non tripulados, a Realidade 
Aumentada e a Intelixencia Artificial. 
Recoñecido oficialmente como Centro 
Tecnolóxico Nacional, o seu director 
xeral, Carlos Calvo, preside desde 
o ano 2015 a Federación Española 
de Centros Tecnolóxicos de España 
(FEDIT), un colectivo de 31 entidades 
e 4.000 investigadores cunha factura-
ción conxunta de 272 millóns de euros.

Os dous centros coruñeses suman 
máis de 15 proxectos internacionais e 
manteñen relacións comerciais e de 
colaboración en 17 países. Ademais, 
contan con múltiples recoñecementos 
internacionais de institucións como a 
ONU, a OCDE e a UE.

O CONGRESO ICCF2019 
XUNTOU 120 EXPERTOS 
DE 24 PAÍSES

A segunda semana de xullo celebrouse 
na nosa terra un dos grandes eventos tec-
nolóxicos da tempada: o terceiro Congreso 
Internacional de Finanzas Computacio-
nais (ICCF2019). A cita  desenvolveuse na 
Coruña entre o 8 e o 12 de xullo, con sede 
principal no edificio da Fundación Barrié. 
Foi unha cita salientábel tanto polos temas 
a tratar (todo esa punta de lanza do ámbito 
fintech, ou sexa, da confluencia entre TIC 
e banca) como polo número e prestixios 
participantes: concorreron, mostrando 
achados, uns 120 expertos de 24 países: 
Alemaña, Arabia Saudita, Australia, Austria, 
Bélxica, Brasil, Canadá, Colombia, Dinamar-
ca, Emiratos Árabes, Eslovaquia, España, 
Estados Unidos, Francia, Holanda, Hun-
gría, Irlanda, Italia, Xapón, Nova Zelandia, 
Portugal, Reino Unido, República de Corea 
e Suíza.

O evento veu da man da Universidade 
da Coruña, coa colaboración da Fundación 
Barrié, o Centro de Investigación TIC da 
UDC (CITIC), o ITMATI (Instituto Tecnolóxi-
co de Matemática Industrial), o European 
Consortium of Mathematics and Industry, 
Abanca, Afundación e Risk.net.

O congreso buscou propiciar a colabo-
ración de investigadores destacados de 
universidades e centros de investigación 
con prestixiosos profesionais do sector 
financeiro. 

En total, interviñeron 13 conferenciantes 
de recoñecidas universidades europeas 
e americanas. Tamén participaron repre-
sentantes de empresas referenciais como 
Bloomberg, que ofrece software, datos e 
noticias de corte financeiro; ou a italiana 
Banca IMI, o banco de investimentos de 
Intesa Sanpaolo, un grupo financeiro 
referencial en Italia e cunha forte presenza 
internacional. 
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O director do CITIC, Manuel González, o reitor, Julio 

Abalde, e o director xeral de ITG, Carlos Calvo
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O  
s móbiles ou os computado-
res levan incorporado hoxe 
en día software para resol-
ver operacións matemáticas 
e converter cantidades ás 
súas correspondentes en 
distintos sistemas de medi-

da. Antes diso, desde a década de 1970 popu-
larizáranse en terras galegas, o mesmo que en 
medio mundo, as calculadoras; antecedentes 
delas son as caixas rexistradoras ou as máqui-
nas de calcular mecánicas de diversos tipos 
construídas desde séculos atrás, pero que soa-
mente eran empregadas por unha minoría de 
persoas debido a que eran caras de producir e 
difíciles de usar.

Previamente, os cálculos facíanse apoiándo-
se en instrumentos coma o ábaco ou axudán-
dose de táboas nas que un certo número de 
operacións xa estivesen resoltas. En Mesopo-
tamia atopáronse táboas de arxila de hai uns 
5.000 anos que inclúen por exemplo a táboa 
de multiplicar empregando o sistema de nu-
meración sexaxesimal, isto é, de base 60.

Máis preto de nós no tempo e no espazo, 
temos que no reinado de Afonso X o Sabio 
son traducidos do árabe ou elabóranse baixo 
o seu patrocinio libros de carácter científico, 
coma as Táboas Afonsinas (Tablas Alfonsíes) 
de Toledo (1263-1272), sobre astronomía, que 
axudaban a calcular a posición do Sol, a Lúa 
e os planetas de acordo co sistema de Ptolo-
meo; os  autores, os xudeus Yehudá Ben Mos-
hé e Ishaq Ben Sayyid, empregaron nas táboas 
o sistema de numeración indoarábigo, que xa 
se coñecía na Península desde o século X pero 
que na vida cotiá non se usaba. 

Desde a aparición no século XV da imprenta 
de tipos móbiles de Gutenberg e coa popula-
rización e abaratamento dos libros impresos 
aparecen volumes en linguas coma o francés 
ou o castelán que recollen táboas con opera-
cións matemáticas, algunhas sinxelas e outras 
complexas. Estes libros eran como calculado-
ras de papel e os máis básicos incluían opera-
cións aritméticas resoltas –sumas, restas, mul-
tiplicacións, divisións principalmente- e eran 
coñecidos como 'libros de contas axustadas' 
ou cuentas ajustadas en castelán. No Mercado 
de Abastos de Santiago aínda se empregaban 
nalgún posto ata a década de 1970.

A máquina do tempo de Henrique Neira transpórtanos 
á época dos libros calculadores e conversores 

En 1864, o matemático Evaristo Antonio 
Mosquera Quiroga (Monforte de Lemos, 
1834 - Pontevedra, 1894 ) publica en Ponte-
vedra o libro Ábaco aritmético o nuevo siste-
ma de cálculo numérico en gran parte mecáni-
co, menos laborioso..., seguido de un apéndice 
en que se exponen y demuestran nuevas teo-
rías. Achega táboas para realizar operacións 
matemáticas e axilizar os traballos de cálcu-
lo, simplificando as táboas de logaritmos. En 
1876 publicou en Palencia outro libro que 
axuda nas conversións de medidas españo-
las antigas ás do sistema numérico decimal, 
así como entre os sistemas inglés e esta-
dounidense: Reductor métrico y diccionario 
metrológico español, inglés y norteamericano.

No ámbito do cálculo máis especializado, 
en 1886 o matemático Juan Jacobo Durán 
Loriga (A Coruña, 17 de xuño de 1854 - A 
Coruña, 3 de decembro de 1911) publica na 
súa cidade natal o libro Tablas balísticas para 
el tiro directo e en 1887, en Madrid, as Tablas 
balísticas para el tiro curvo, para facilitar os 
cálculos na artillería. 

As calculadoras de papel

Na Biblioteca Xeral da Universidade de 
Santiago consérvase un volume de princi-
pios do século XX que ademais de opera-
cións matemáticas resoltas traía a conver-
sión entre unidades de medida (quilos e 
libras galegas e castelás, por exemplo) e un 
calendario de mercados, festas e feiras.

Outros libros incluían táboas de opera-
cións máis complexas. Coñecemos varios 
de autores galegos, como o titulado Tablas 
de los logaritmos vulgares: con seis decimales 
dispuestas a doble entrada por un nuevo mé-
todo (Madrid, 1853) da autoría do matemá-
tico, economista e político Vicente Vázquez 
Queipo de Llano (Lusío, Samos, 17 de febrei-
ro de 1804 - Madrid, 11 de marzo de 1893). 
Desta obra realizáronse ata 60 edicións, me-
lloradas e ampliadas, sendo o libro de mate-
máticas máis reeditado da Península Ibérica. 
Editáronse polo menos ata 1974; foron moi 
utilizadas ata que se popularizaron as regras 
de cálculo e as calculadoras científicas.


Dúas páxinas dun libro de contas axustadas 
de principios do século XX
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“Somos a primeira axencia 
de márketing online que 
naceu no Barbanza”

-É complicado estar no mundo das 
industrias revolucionarias dende 
un recanto do Barbanza? Sentes 

que hai algún obstáculo a este respecto?
- Eu penso que hoxe, dependendo do sector, 
pódese dicir que si, é dicir: pódese traballar e 
aportar solucións tecnolóxicas dende Ribeira 
ao resto do mundo pero tamén é importante 
traballar na túa comarca, por moi modernos 
e sofisticados que sexamos agora, eu aposto 
polo contacto humano, saber como respira 
o cliente é moi importante. Penso que a ni-
vel local á xente gústalle que pases polo seu 
negocio para entendelo mellor e poder plas-
malo na Rede doutro xeito. 
Os sectores de empresas coas que traballo 
son moi dispares e tódolos días aprendes 
algo novo que no futuro vai ser importante 
cando teñas que facer calquera acción de 
márketing. Vexo que moitos negocios aven-
turaranse nun tempo a facer unha web moi 
cara e xa está, aí te quedas! Isto foi un proble-
ma e segue a ser un problema, as webs teñen 
que actualizarse para que sexan dinámicas, 
accesibles para diferentes formatos e telas 
coma unha patena igual que o propio nego-
cio físico (protección de datos, seguridade, 
SEO, etc..). A web é un soporte que está vivo 
e require dunha atención, é o teu escaparate 
dixital,  e se a tes deixada é mellor que non 
a teñas. 
Analizando a fondo e facendo autocrítica do 
sector, penso que nun tempo non se soubo 
fidelizar ou dar cunha fórmula axeitada para 
darlle a continuidade e o seguimento que re-
quire a unha web de empresa; tarifas abusi-
vas, esperas moi longas ao teléfono, tardanza 
nos correos e mil cousas máis.
Contestando á segunda pregunta, recoñezo 
que ao comezo custoume. Cando oferta-
ba un produto moi novo falaba con moitos 
neoloxismos anglosaxóns, isto foi por mor 
da infinidade de cursos que fixen na época 
dourada dos cursos: “Uds están en la zona 
de confort”, nunca estiren de acordo con 

José Manuel Martínez, Nell

 — Checkin Galicia é un compendio dese tipo de servizos TIC dos que tanto se fala e 
que todo apunta a que serán cada vez máis necesarios para as empresas. Ten o 
seu centro de operacións en Ribeira e en Código Cero quixemos saber como é o 
día da día dunha firma dixital no medio e medio do corazón pesqueiro e marítimo 
de Galicia. José Manuel Martínez, Nell, cóntanos as claves da cuestión.  

iso. A verdade é que detectei o problema e 
propúxenme explicar as cousas cunha lin-
guaxe máis  clara e directa.  Agora co paso 
do tempo a xente xa sabe o que fago. Cos 
clientes locais moi contento, como saberes 
hai de todo; hai xente que pensa que con-
tratando un servizo básico xa pode dispor 
de un coma se estivera contratado a tempo 
completo todo o mes. 

- En que consiste o labor que desenvolves 
dende Checkin Galicia? 
- Pódese dicir que somos a primeira axencia 
de márketing online que naceu no Barbanza. 
Facemos, entre outras cousas, o saneamen-
to integral con auditoría dixital para que a 
parte en liña do negocio estea acorde coa 
física, se é que existe, mercadotecnia dixital 
nas redes para accións puntuais ou de lon-
ga proxección, posicionamento orgánico e 
de pago. O que máis tempo leva son os tra-
ballos de restauración de webs específicas, 
cada unha ten o seu CMS, a súa programa-
ción…, neste momento reconfigurei unha 
para un cliente en Madrid en tempo récord. 
Coa creatividade non teño problema, teño a 
sorte de estar a cavilar sempre, o tempo xa é 
outra cousa, teño un neno de dous anos, e si 
quítame un pouco pero encantando.

- Cal foi a orixe da axencia?
- Nun curso do Ministerio de Industria en 
Santiago, tiña que facer un exercicio coa 
antiga aplicación móbil Foursquare e o pro-
fesor mandounos poñer un nome, elixín 
este, a verdade que estaba enfocado máis 
ao turismo pero quedou así. Respecto das 
cousas que se requiren, necesítase forma-
ción, experiencia, traxectoria e constancia 
co que estás facendo. A miña formación ben 
das linguaxes máis próximas ao ordenador 
como son o Ensamblador, RPG, COBOL, C, 
todo combinado con formación oficial e 
con formación pola miña conta. Son dos 
que penso que hai que estar sempre obten-

do coñecemento, non facelo porque si, senón 
por curiosidade pracenteira e con sentido…, 
e non o digo polo contexto actual do modelo 
de formación continua. 

- Hai xente que acada máis ingresos traba-
llando con persoas do outro extremo do 
mundo que traballando cos seus veciños 
máis próximos. É o teu caso?
- Ben, eu diría que a cousa está nun 60% de 
traballos para fóra e un 40% en traballos lo-
cais, máis ou menos. Os traballos fóra do Bar-
banza son máis técnicos, máis coma produto, 
os locais son máis dispares e persoais.

- Que novidades nos vai deparar Checkin 
Galicia para os vindeiros meses?  
- A novidade xa está aquí; nos ratos libres 
póñome a deseñar camisetas e estou a in-
augurar a primeira marca de camisetas feitas 
no Barbanza, chamase Neoretranca e come-
zamos facéndolle unha  homenaxe ás nosas 
heroínas de Sálvora, pódense mercar na Im-
prenta Neoprint en Ribeira. 

 impulsor de Checkin Galicia
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Innovación 
galega a proba 
de vagas de calor

   A empresa galega Teca-
lis, centrada en achegar 

proxectos tecnolóxicos para 
facilitar a transformación e 
optimización tecnolóxica dos 
negocios (poñendo o foco nas 
grandes corporacións), vén de 
obter un importante recoñece-
mento ao seu labor. Estamos a 
falar da súa nova inclusión (por 
segundo ano consecutivo) na 
listaxe de empresas que máis 
medran en Europa, unha lista-
xe elaborada polo medio espe-
cializado Financial Times. 

A empresa, conformada 100% 
por capital galego e con sede 
central en Ames, destacou a 
importancia dupla da distin-
ción: por unha banda serve 

para confirmar a senda de 
excelencia e competitividade 
pola que discorre e, pola outra, 
fai fincapé na súa capacidade 
de resistencia “fronte aos xi-
gantes tecnolóxicos estranxei-
ros que pretenden descentrali-
zala de Galicia”. 

Tecalis tamén salienta que 
a clasificación na prestixiosa 
listaxe (a FT 1000 de Financial 
Times) supón “un dos mellores 
recoñecementos de crecemen-
to para calquera empresa, pero 
máis aínda se se trata dunha 
startup convertida en PEME 
e situada en Galicia, fóra dos 
clásicos focos empresariais, e 
unicamente conformada por 
capital galego”. 

  A ferramenta galega Tiivii vén de dar o chim-
po a México. Así nolo confirma a firma res-

ponsábel do seu desenvolvemento, Cinfo, que vén 
de pechar un acordo que lle permitirá afianzarse 
no país norteamericano con todas as posibilidades 
de crecemento e posibilidade de negocio que isto 
implica: México é un dos mercados de produción 
televisiva máis potentes do continente. O salto 
a través do Atlántico materializarase a través de 
dous dos deportes estrela dese país, o fútbol ame-
ricano e o baloncesto. Neste punto, Tiivii entrará 
en xogo despregando a súa tecnoloxía intelixente 
de produción de vídeo na nube, en 90 estadios da 
liga Premier de fútbol americano e na liga ABE de 
baloncesto universitario.

Este é o resultado do acordo acadado por Cinfo 
coa canle AYM Sports, propietaria dos dereitos de 
retransmisión. Coa tecnoloxía da empresa galega, 
con sede no CITIC da Coruña, baseada en Intelixen-
cia Artificial e analítica de vídeo, AYM Sports pode-
rá gravar, realizar e emitir en tempo real e de forma 
remota todos os encontros deportivos de ambas as 
ligas a través da plataforma online internettvdepor-
tes.com, e todo iso sen necesidade de desprazar 
equipos técnicos ao terreo de xogo.  

  A empresa TIC Balidea vén de sumarse á 
formación dual como empresa colaboradora 

do novo Ciclo Superior de Desenvolvemento de 
Aplicacións Web, que se levará a cabo no CIFP A 
Carballeira-Marcos Valcárcel de Ourense. Segundo 
lembra a compañía tecnolóxica con sede principal 
en Santiago, trátase dunha boa oportunidade para 
que as e os estudantes se formen e traballen ao 
mesmo tempo, e para que coñezan de primeira 
man as demandas profesionais do sector do TIC. 
A formación dual impulsada ao abeiro do conve-
nio asinado coa Consellería de Educación busca 
“a cualificación profesional das persoas, harmoni-
zando os procesos de ensino e aprendizaxe entre 
os centros educativos e os centros de traballo”. A 
contribución de Balidea ao dito convenio consiste 
no desenvolvemento dun período de prácticas 
profesionais na empresa, para o cal o alumnado 
percibe unha bolsa. 

Tecalis, entre as empresas que 
máis medran en Europa

Tiivii dá o chimpo a México

Balidea impulsa a formación 
dual

As nosas empresas TIC métense no miolo do 
verán cun importante feixe de novidades e 
achados 
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  A compañía galega 
Altia vén de ser 

elixida pola Axencia Euro-
pea de Medio Ambiente 
para abordar a posta en 
marcha definitiva e real 
de Reportnet 3.0, un 
proxecto dirixido (nas 
súas liñas xerais) a substi-
tuír os informes enviados 
por correo postal polo 
correo electrónico. Re-
portnet 3.0 atópase neste 
intre nunha primeira fase 
de desenvolvemento, 
centrada no deseño dos 
sistemas de información 
e arquitectura tecnoló-
xica. 

Segundo informa Al-
tia respecto das tarefas 
pendentes, nunha fase 
vindeira requirirase da 
entrada en xogo de 
xestores de proxectos, 
arquitectos de solucións 
e analistas, antes do labor 
dos desenvolvedores de 
software propiamente 
dito. A continuación 
abordarase a construción 
do software, a documen-
tación, a planificación da 
migración e a capacita-
ción dos usuarios.

O sistema Reportnet foi 
concibido orixinalmente 
en 2000 co obxectivo de 
adaptar os informes por 
correo postal ás novas 
necesidades e requiri-
mentos tecnolóxicos. 
Segundo lembra Altia, 
Reportnet 3.0 permitirá 
aos países membros do 
Espazo Económico Euro-
peo (EEE) proporcionar 
información para apoiar 
a formulación da política 
ambiental da UE. 

Altia, consultora 
TIC da Axencia 
Europea de 
Medio Ambiente

   Os días pasados cele-
brouse en Zaragoza, 

no Hub Open Future local, o 
cumio de investidores Investors 
in Love, impulsado polos Hubs 
Open Future de toda Europa. 
Na cita houbo representación 
galega. Máis en detalle, par-
ticipou (xuntou con outras 
sete startups estatais) a nova 

   Coremain, referencial e histórica 
empresa galega de novas tec-

noloxías, anunciou a semanas pasadas 
a súa adhesión ao Clúster Alimentario 
de Galicia (CLUSAGA), que agrupa a 
60 empresas do sector e outras tantas 
entidades engadidas, entre entes públi-
cos, centros tecnolóxicos e empresas do 
ámbito das tecnoloxías da información 
(máis dunha ducia de firmas, entre as 
que se atopa, precisamente, Coremain). 

Segundo informa a compañía TIC con 
sede principal en Santiago, no Polígo-
no de Costa Vella, o “noso obxectivo é 
apoiar a transformación dixital do sec-
tor alimentario a través de propostas 
tecnolóxicas innovadoras que axuden a 
modernizar procesos para aumentar a 
competitividade, a eficiencia e a rendi-
bilidade dun sector clave para Galicia”.

Ademais, Coremain participará ac-
tivamente no Dixital Innovation Hub, 
impulsado por CLUSAGA e CEAGA (o 
Clúster de Empresas de Automoción 
de Galicia), un ecosistema I+D+i que 
comezará a operar en 2020 achegando 
ideas innovadoras para a súa aplicación 
en PEME galegas. Coremain tamén 
anunciou a súa colaboración como em-
presa técnica na Business Factory Food, 
a primeira aceleradora para proxectos 
de emprendemento no sector alimen-
tario.  

Ancora participou no gran cumio 
Investors in Love

Coremain xunta forzas 
co Clúster Alimentario 
de Galicia

Primux achega unha app para 
fichar co móbil 

 A empresa galega Primux Tech, desenvolve-
dora e fabricante de tecnoloxías con sede na 

Tecnóple de Ourense, vén de lanzar unha aplicación 
móbil que facilita o día a día dunha empresa en 
relación aos novos regulamentos laborais, facendo 
máis doada a a súa operatividade. En termos máis 
concretos, a app permite que os empregados dunha 
firma poidan fichar co seu smartphone. A ferramenta 
diríxese a posibilitar que as empresas (en especial a 
PEME) poidan cumprir coa nova normativa de control 
obrigatorio da xornada laboral das súas traballadoras 
e traballadores. 

Segundo informa a empresa, a ferramenta móbil 
distínguese no seguinte das que xa están no mer-
cado: permite fichar co móbil só en caso de estar a 
menos de cinco metros do posto de traballo, para 
garantir a presenza requirida. Ademais, dispón dunha 
plataforma desde a que o administrador pode filtrar 
os datos por empregado, exportar informes e editar 
fichaxes, entre outras funcionalidades, “de maneira 
moi sinxela”.

A aplicación está xa dispoñible en Google Play e 
na Apple Store, así como na web de Primux, www.
primux.es. 

firma innovadora Ancora, que 
concorre no encontro logo de 
ter sido elixida como unha das 
mellores solucións de alicerce 
tecnolóxico impulsadas dende 
a rede de crowdworking Telefó-
nica Open Future. 

Ancora presentou as seus 
achados en tecnoloxías para 
móbiles: é quen de transformar 

o smartphone nunha 
ferramenta de traballo po-
tente e eficiente mediante 
o uso de interfaces de 
usuario virtuais entre dis-
positivos, o intercambio 
seguro de información, a 
conexión de periféricos 
externos e o control remo-
to desde o móbil. 

O obxectivo da cita foi fa-
vorecer o encontro das oito 
participantes con investidores e 
posíbeis colaboradores. 

A galega Ancora, con sede en 
Vigo, tivo na cita a oportunidade 
de explicar a súa solución tecno-
lóxica, coa que amplía as capa-
cidades dun simple smartphone, 
logrando aumentar a produtivi-
dade dos empregados que usan 
estes dispositivos intelixentes, 
creando fluxos de traballo móbi-
les máis eficientes. 



 Aínda estamos a 
tempo para par-

ticipar nas actividades 
formativas (dez cursos) 
programadas ao abeiro 
do Proxecto Millenials 
2019 da Deputación 
de Pontevedra, un plan 
dirixido á mocidade da 
provincia para mellorar 
a súa empregabilidade 
con, basicamente, un 
amplo abano de conti-
dos TIC (cada contido, 
un xeito de reforzárense 
perante o mercado 
laboral). 

O programa, impulsa-
do tamén pola Escola de 
Organización Industrial, 
desenvolverase até 
decembro en Ponteve-
dra, Ponteareas, Vigo e 
Vilagarcía. Está dirixido a 
mozas e mozos de entre 
16 e 30 anos. Aborda-
ranse, de cheo, cues-
tións como o comercio 
electrónico, como visua-
lizar empresas en busca-
dores, como dar forma a 
un videoxogo ou como 
dominar a impresión 
3D. Para ver máis en 
detalle as temáticas das 
actividades formativas 
podemos visitar a web 
da Deputación: www.
depo.gal. 

 Lugo quere ser unha cidade tecnoló-
xica até no xeito de mostrar o seu 

patrimonio, e esta semana puidemos co-
ñecer un novo exemplo desta innovadora 
maneira de pescudar e amosar a historia, 
que xa deu froitos recentes relevantes 
como a iniciativa do Concello para mostrar 
os detalles das portas da Muralla Romana 
en clave de Realidade Aumentada ou, 
tamén, as xiras virtuais polas instalacións 
do Cemiterio Municipal de San Froilán. 
Este martes 16 de xullo a alcaldesa Lara 
Méndez presentou unha nova aplicación 
interactiva que amplía a difusión histórica 
de Lugo. 

Segundo fixo saber, trátase dunha 
completa ferramenta, con máis de 1.400 
elementos de información, que permitirá 
aos usuarios percorrer “a trama urbanística 
da cidade e a súa evolución desde a época 
medieval á moderna” a través do extenso 
fondo documental fotográfico municipal. 

A aplicación Lugo na memoria abrangue 
tres itinerarios: o do trazado do Camiño Pri-
mitivo (desde a Porta de San Pedro á Porta 
de Santiago); outro que parte de Obispo 
Aguirre e sae por San Fernando, e o terceiro 
que recolle a ampliación urbanística do 
século XIX (Progreso, Estación).

A aplicación, artellada cun formato de 
fotografías panorámicas e en 3D e que mes-
turan imaxes reais e históricas, inclúe un 
mapa que permite ao usuario “unha maior 
interacción para que poida desprazarse ao 
punto que desexe, realizando paradas en 
puntos de información onde se explican 
360 espazos e edificios emblemáticos elixi-
dos na cidade”, explicou a rexedora.

Segundo se fixo saber, a aplicación su-
birase á web do Concello de Lugo (www.
lugo.gal) nuns días, e desde esa ligazón 
poderase utilizar tamén a través dos telé-
fonos móbiles e con gafas de Realidade 
Virtual. 

Millennials 2019 
ofrece á mocidade 
pontevedresa dez 
destacados cursos 
TIC

Lugo mostra a súa historia nunha 
aplicación interactiva

NOVAS TIC

Humor tecnolóxico de Henrique Neira
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 A comunidade 
da Galipedia 

quere seguir cubrindo 
os posíbeis baleiros da 
enciclopedia galega on-
line. Un destes baleiros 
é o déficit de imaxes 
libres que acompañen 
os artigos de parroquias 
de Galicia que non teñen 
foto. Con este obxectivo 
e coa finalidade de se-
guir facendo fincapé na 
necesidade de facermos 
fronte común para ter a 
máis completa Galipedia 
posíbel, o equipo de 
mantedoras e mantedo-
res da enciclopedia vén 
de convocar un concurso 
fotográfico de lugares 
da nosa xeografía para 
engadir aos devanditos 
artigos locais. O certame 
chámase Wiki Loves Pa-
rroquias. Segundo os res-
ponsábeis da iniciativa, 
neste intre hai uns 700 
artigos de parroquias 
sen imaxe. 

O prazo de presenta-
ción das fotos comeza o 
1 de xullo e remata o 31 
de outubro, e durante 
o mes de novembro 
escolleranse as fotos 
gañadoras.

Os premios son: 300 
euros para a mellor foto, 
200 para a segunda e 
100 para a terceira, e a 
maiores, hai un sorteo de 
camisetas da Galipedia 
entre tódolos participan-
tes.

Podemos consultar 
tódolos detalles en 
https://w.wiki/52e. Nesta 
páxina tamén podemos 
acceder ás listaxes de 
artigos de parroquias 
que están pendentes 
de ilustrar, todas elas 
nas provincias de Lugo 
e Ourense xa que as 
provincias de Coruña 
e Pontevedra xa teñen 
todas algunha imaxe. 

 A xira de Movistar (Roadshow Movis-
tar), destinada a informar as vantaxes 

e posibilidades das redes ultrarrápidas de 
Telefónica, vai percorrer entre xullo e agosto 
15 concellos da nosa terra: 15 municipios 
beneficiados polo Plan de Banda Larga 2020 
da Xunta de Galicia e o seu despregue de 
fibra até o fogar (FTTH), ámbito no que Te-
lefónica resultou adxudicataria. O itinerario, 
no que tamén participa o Goberno galego 
(a través de AMTEGA), chegou os días 19, 20 
e 21 de xullo a Pobra do Caramiñal, Dodro e 
Rianxo (A Coruña), respectivamente.

Nas diferentes paradas o persoal da 
empresa explicará os beneficios das redes 
ultrarrápidas de Telefónica, que destacan, 
en palabras da operadora, pola “súa alta 
capacidade e calidade de transmisión (o 
sinal é inmune ás interferencias externas 
e ás inclemencias meteorolóxicas), e por 
ofrecer a posibilidade de conectar varios 

dispositivos á vez coas mellores condicións 
de velocidade e calidade, gozar de contidos 
audiovisuais en alta definición ou videoxo-
gos de última xeración”.

A xira Roadshow de Movistar e a Xunta 
visitará durante os meses de xullo e agosto 
un total de 15 concellos: Riotorto, Culle-
redo, Pobra do Caramiñal, Dodro, Rianxo, 
San Cibrao das Viñas, Ponteceso, Vimianzo, 
Padrón, Barro, Esgos, Xunqueira de Espada-
ñedo, Sarreaus e Fisterra. Estes municipios 
teñen en común que xa contan con cober-
tura de FTTH grazas aos plans da Xunta e 
do Estado. O obxectivo desta campaña é 
informar á poboación que xa pode dispor 
deste servizo.

Os veciños galegos interesados en coñecer 
se o seu municipio entra dentro destes 
plans, poden realizar as súas consultas a 
través do teléfono 1004 ou da páxina web 
movistar.es. 

A Galipedia busca 
imaxes libres para 
os artigos das 
parroquias

A xira de Movistar para informar das 
vantaxes da fibra chegará a 15 concellos

 NOVAS TIC

 O Concello da Coruña e Vodafone 
están a impulsar na cidade o novo e 

revolucionario estándar de telefonía móbil: 
a tecnoloxía 5G. Fixérono anunciando 
un acordo a través do cal, antes de que 
remate o ano en curso o 75% da veciñanza 
poderá ter acceso ao dito servizo. Amais, 
antes do 30 de setembro porase a nova 
tecnoloxía móbil ao alcance da metade da 

O Concello da Coruña e Vodafone 
impulsan a tecnoloxía 5G

poboación. Así o deron a coñecer 
o edil de Economía e Facenda, 
José Manuel Lage Tuñas, e máis o 
director territorial da operadora, 
Juan Manuel Navarro, que man-
tiveron unha xuntanza para falar 
sobre o proxecto de implantación 
desta rede na cidade. 

O edil anunciou que solicitará, 
“non só a esta compañía, senón 
ao resto de operadoras”, que o 
novo estándar chegue a toda a 
poboación “no menor tempo posí-
bel”, engadindo que a intención é 
“abordar con todas as operadoras, 
que así o desexen, un marco de 

colaboración estábel que mellore as 
condicións nas que acceden os cidadáns 
ás Tecnoloxías da Información e da Comu-
nicación”.

Tamén lembraron que a velocidade da 
rede 5G de Vodafone é de até 1Gbps en 
descarga de datos e a finais de ano pode-
rá acadar os 2 Gbps, multiplicando por 10 
as velocidades de 4G. 



PS4 | Xbox One

IOS | Android 

A primeiros de ano Nintendo 
sorprendeu lanzando un battle 
royale baseado en Tetris, TETRIS 99, 
exclusivo para Nintendo Switch, 
e a boa aceptación deste xogo fai 
que non sorprenda que N3TWORK 
asociárase con The Tetris Company 
para desenvolver un videoxogo 
para móbiles chamado Tetris Royale 
e, como ben indica o seu nome, 
sería un Tetris para smartphones 
no que os usuarios competirán en 
partidas de até 100 xogadores que 
loitarán por ser os mellores.

En Tetris Royale teremos 
taboleiros de puntuacións en 
liña, retos diarios que superar e 
incluso a posibilidade de conseguir 
recompensas como power-ups 
e potenciadores que poderán 

empregarse durante os comba-
tes neste quebracabezas que xa 
contaba con modos competitivos 
nas súas versións para máquinas 
recreativas, pero que limitábanse 
a 2 xogadores, polo que ver como 
o público goza coa ampliación 
do número de contendentes non 
deixa de ser unha adaptación ás 
tendencias do mercado e ás posi-
bilidades do xogo a través da Rede.

Pero Tetris Royale non se limitará 
só ao modo de 100 xogadores, 
senón que tamén contará coas 
mencionadas competicións diarias 
e incluso cun modo individual que 
permitirá botar partidas marato-
nianas para pulir as habilidades 
nesta versión móbil dun clásico 
imperecedoiro.
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En 1993 naceu a saga de xogos de 
loita Samurai Shodown, que conseguiu 
un grande éxito en salóns recreativos, 
e para poder recuperar o estilo máis 
clásico desta saga, sen ter que recorrer 
a conversións das vellas recreativas te-
mos agora un novo xogo que chamán-
dose simplemente Samurai Shodown 
supón o retorno desta franquía.

Este novo Samurai Shodown recu-
pera os combates baseados en armas 
nun reboot con 13 personaxes moi 
queridos polos seareiros da saga que 
chegarán acompañados por outros 3 
personaxes dispoñibles no lanzamento, 
á vez que tamén sería facerse cun pase 
de tempada para ir desbloqueando 
máis loitadores. O xogo conta con dis-
tintos modos de xogo competitivos e 
chega en versións para PlayStation 4 e 
Xbox One cuns gráficos tridimensionais 

movidos por Unreal Engine 4, pero 
cunhas mecánicas de xogo 2D que fai 
que os que gozaron dos xogos orixinais 
perciban simplemente que están ante 
unha mellora gráfica moi na liña do 
que aconteceu coa serie Street Fighter.

Samurai Shodown ten Modo Práctica 
(para adestrar), Modo Online (para 
competir a través da Internet), Modo 
Historia (para vivir unha aventura con 
cada un dos personaxes do xogo), 
Modo Batalla (con modos Versus, Time 
Trial, Survival e Gauntlet) e Modo Dojo 
(no que enfrontarse á nosa propia 
pantasma ou ás pantasmas doutros 
usuarios).

O pase de tempada que ten 
prevista a incorporación de 4 
personaxes descargables entre 
agosto de 2019 e febreiro de 
2020.
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A serie de xogos de plataformas de SEGA, Monkey 
Ball, nacida en máquinas recreativas en 2001 pero que 
conseguiu o éxito como Super Monkey Ball en consolas 
de videoxogos e incluso en dispositivos móbiles, está de 
volta con Super Monkey Ball: Banana Blitz HD, título que 
chegará a Nintendo Switch, PS4 e Xbox One o vindeiro 29 
de outubro, tendo prevista tamén unha versión para PC 
no inverno. O prezo de venda recomendado será de 39,99 
euros.

O título deste xogo pode resultar familiar, xa que real-
mente trátase dunha versión en alta definición do Super 
Monkey Ball: Banana Blitz que en 2006 saíu para Wii, pero 
que agora chega a máquinas modernas, cunha aparen-
cia gráfica renovada e controis optimizados para cada 
plataforma.

Este novo título estrea o modo de xogo Decathlon, 
no que haberá que superar 10 minixogos seguidos, e 
tamén incorpora clasificacións en liña, para poder compe-
tir en puntuacións contra usuarios de todo o mundo.
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O xogo móbil Harry Potter: Wizards 
United de Niantic está dispoñible para 
a súa descarga na App Store e na ten-
da de aplicacións de Google Play (así 
como na Galaxy Store de Samsung), 
no que supón a chegada do universo 
creado por J.K. Rowling a dispositivos 
móbiles.

Como acontecía con Pokémon 
Go, en Wizards Unite teremos que 
movernos polo mundo real para 
ir atopando animais fantásticos e 
numerosas ameazas máxicas, de 
xeito que tanto teremos que recoller 
elementos para progresar como ma-
gos e poder contar coas ferramentas 
para seguir a enfrontarnos aos retos 
que van chegando. Teremos que 
elaborar pocións, especializarnos en 
diferentes profesións, lanzar feitizos 

en enfrontamentos en realidade 
aumentada realizando xestos sobre a 
pantalla do móbil, resolver miste-
rios e incluso unir forzas con outros 
xogadores para superar desafíos 
máxicos dispoñibles nas fortalezas 
que aparecen no mapa.

Temos así unha experiencia que 
pode lembrarnos moito á de Poké-
mon Go, o que fará doado que os 
xogadores dominen as súas mecá-
nicas en poucos minutos, pero con 
certa personalidade que fará que os 
millóns de seareiros dos libros e pelí-
culas de Harry Potter e o seu universo 
fantástico poidan sentirse partícipes 
desta realidade alternativa que 
nas vindeiras semanas estará moi 
presente nas rúas, praias, parques e 
monumentos do noso contorno.

Número 192
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Cando no mes de abril presentouse a nova 
familia de teléfonos Galaxy A sorprendía espe-

cialmente o Galaxy A80 por presentar unha pantalla 
Infinity Display de 6,7 polgadas sen pestana superior ou 

orificio para a cámara frontal, xa que prescindía de tal 
elemento para empregar un mecanismo que fai reversible 
a súa cámara traseira tripla, converténdose posiblemente 
no smartphone mellor dotado para a toma de selfies e 
autogravación de vídeo.

Despois de varias semanas sen saber deste orixinal 
dispositivo, por fin témolo aquí, é xa é posible mercar o 
Samsung Galaxy A80 en España a un prezo recomenda-
do de 669 euros, o que resulta sorprendente por ser un 
terminal da familia Galaxy A (o resto de terminais da serie 
móvense entre os 169 e os 359 euros), pero que sería toda 
unha declaración de intencións, dando así a entender que 
é un móbil que busca ser rechamante e non quere que a 
súa arriscada proposta teña a consideración de barata.

O Galaxy A80 non só ten unha cámara tripla cun sensor 
principal de 48 Mpíxeles, un ultra grande angular de 8 
Mpíxeles e unha cámara de profundidade 3D, senón que 
tamén pode presumir de batería de 3.700 mAh con carga 
ultrarrápida de 25 watts, procesador de 8 núcleos, 8 GB 
de RAM, 128 GB de almacenamento e lector de pegadas 
dixitais en pantalla e NFC, polo que sería o Galaxy A que 
máis se aproxima en prestacións a un Galaxy S, polo que 
podería converterse nun dispositivo de moda entre certos 
perfís de influencers.

Samsung pon á venda o seu 
smartphone con cámara reversible

TREBELLOS

Dende Amazon son conscientes de que o verán 
é unha época na que a lectura ocupa un lugar 
importante, e por iso aproveitan agora a chegada 
desta época para renovar o seu lector de libros 
electrónicos máis completo, o Kindle Oasis, que 
mellora a súa pantalla de 300 puntos por polga-
das cunha nova luz frontal de cor axustable, de 
xeito que o usuario pode elixir a temperatura 
de cor da iluminación ou incluso configurar 
que se axuste automaticamente en función 
da hora, de xeito que de noite teriamos unha 
pantalla máis cálida e confortable de ler.

Lembremos que o Kindle Oasis ten unha 
pantalla de 7 polgadas (o eReader de Amazon 
de maior tamaño actualmente), resistencia á 

auga (IPX8) e un deseño que facilita o seu uso 
cunha soa man, converténdose nun produto xenial 
para os lectores máis asiduos, que serían os dispos-
tos a pagar o elevado prezo do produto, que parte 
dos 249,99 euros para o seu modelo con 8 GB de 
capacidade (chegando até os 339,99 euros para o 
modelo con 32 GB de capacidade e conectividade 
4G de balde). 

O Kindle Oasis incorpora luz con 
temperatura de cor axustable
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Sony presenta os seus novos auriculares 
WF-1000XM3, que destacan fronte á compe-
tencia pola súa tecnoloxía de cancelación de 
ruído, permitindo illar ao usuario do ruído ao 
seu redor para unha boa experiencia e escoita 
musical en contornos como o transporte pú-
blico, á vez que tamén conta cunha funciona-
lidade para poder escoitar o que acontece ao 
redor sen ter que quitar os auriculares (chega 
con colocar o dedo sobre o panel táctil do 
auricular esquerdo para baixar o volume da 
música e deixar entrar o ruído ambiental).

Os novos auriculares de Sony teñen unha 
batería cunha autonomía de até 6 horas, á 

vez que o seu estoxo achega até 3 cargas 
adicionais, o que suma un total de 24 horas 
de autonomía. Falamos de autonomía coa 
cancelación de ruído activa, pois se desacti-
vamos tal funcionalidade incrementaríamos 
a autonomía un 33%, chegando a 8 horas 
de autonomía por auricular e a 32 horas de 
reprodución sumando as recargas co estoxo. 
Tamén contan con carga rápida, de xeito que 
cando os auriculares están baixos de batería 
chega con metelos 10 minutos no estoxo 
para conseguir 90 minutos de reprodución. 
Chegarán ao mercado en agosto a un prezo 
recomendado de 250 euros.

Os novos auriculares sen fíos de Sony presumen 
dunha boa cancelación de ruído

>

Hai un mes presentouse o 
Nokia 2.2 como un teléfono con 
Android One (o que garante 
actualizacións de sistema 
operativo durante 2 anos e 
de seguridade durante 3, así 
como unha experiencia de uso 
moi limpa) cun prezo de só 99 
euros, o que podería convertelo 
nun dos smartphones de entra-
da máis atractivos do mercado, 
e aínda que a súa distribución 
iniciouse en mercados asiáticos, 
houbo que esperar pouco para 
velo en Europa e por fin está á 
venda en España.

O Nokia 2.2 é un smartphone 
sen grandes pretensións, de 
xeito que a súa pantalla de 5,71 
polgadas confórmase cunha re-
solución HD+, o seu procesador 
é un modesto MediaTek A22, 
ten só 2 GB de RAM e 16 GB 
de almacenamento (ampliable 
mediante tarxetas microSD) 
e as súas cámaras quedan en 
13 e 5 Mpíxeles respectiva-
mente (que na cámara traseira 
goza conta con tecnoloxía 
para captar imaxes con baixa 
luminosidade). Incluso carece 
de lector de pegadas dixitais 
(aínda que si ten desbloqueo 
facial), deixando claro que é 
un teléfono básico, cunha apa-
rencia moderna, que cubrirá as 
necesidades dun bo número 
de usuarios que poderán gozar 
da boa experiencia de uso de 
Android One.

A Sony Alpha 7R IV (modelo 
ILCE-7RM4) da serie Alpha 7R (cen-
trada na resolución fotográfica) 
convértese na cámara de fotogra-
ma completo de maior resolución 
de Sony até o momento co seu 
sensor de 61 Mpíxeles, conservan-
do un amplo rango dinámico, un 
enfoque extraordinario, disparos 
en serie de alta velocidade e moito 
máis.

A cámara Sony Alpha 7R IV 
tamén conserva o atractivo Eye AF 
en tempo real, sistema de enfoque 
baseado en intelixencia artificial 
que é capaz de bloquear o foto 

da cámara no ollo do suxeito a 
fotografar (sexa persoa ou animal) 
o que é unha magnífica axuda para 
conseguir imaxes nítidas.

E aínda que non estamos ante 
unha cámara orientada á gravación 
de vídeo, a A7R IV non esquece a 
gravación de vídeo en 4K e incluso 
permite gozar do Eye AF durante 
a gravación de vídeo, toda unha 
primicia nas cámaras de Sony que 
resultará moi práctica ao gravar a 
persoas.

A Sony A7R IV chegará ao mer-
cado no mes de agosto a un prezo 
aproximado de 4.000 euros.

De cara aos creadores de contidos Canon pon á venda en Europa a nova cámara 
Canon PowerShot G7 X Mark III, o último membro da familia PowerShot G, que destaca 
por gravar vídeo 4K, contar con velocidades de gravación rápida (até 120 fotogramas 
por segundo en Full HD), cun sensor CMOS de 20,1 Mpíxeles e entrada de micrófono 
de 3,5 milímetros, de xeito que convértese nunha cómoda ferramenta para creadores 
de vídeo orientado á Rede.

A nova cámara ten unha pantalla traseira basculante e táctil, o que resulta moi 
práctico para realizar autorretratos e gravacións dende ángulos baixos; integra un 
obxectivo con zoom 4,2x; a súa conectividade Wi-Fi permite tanto transferir contidos 
para subilos a Facebook ou Instagram como realizar directos de YouTube; e para unha 
maior comodidade incluso pode cargarse a súa batería por USB.

Un produto moi práctico, que xa está dispoñible en reserva por un prezo de 829,99 
euros, e que ten prevista a súa chegada a primeiros de agosto.

Chega a España 
o Nokia 2.2

Sony presenta a primeira cámara full-frame 
sen espello cun sensor de 61 Mpíxeles

A nova cámara compacta de Canon está 
orientada ao vídeo para Internet
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En marcha o Centro Tecnolóxico do Barbanza, 
cooperativa de empresas innovadoras e solidarias

Irmandade de 
desenvolvedor@s

P
oden as iniciativas empre-
sariais innovadoras e avan-
zadas tecnoloxicamente 
impulsarse dende concellos 
onde a tradición económica 
vai ligada a sectores priva-
dos e tradicionais? A respos-

ta é clara: poden, deben e, aínda máis, 
están en perfectas condicións para face-
lo. CTBarbanza (Centro Tecnolóxico do 
Barbanza S. Coop. Galega) é un exemplo 
deste espírito innovador que xorde onde 
menos o esperas, neste caso de Barban-
za, unha comarca fortemente ligada ao 
mar e ás actividades que xiran arredor do 
mar (a gastronomía, a pesca, a conserva, 
o turismo, etc). Segundo nos contan, trá-
tase dunha cooperativa informática que, 
logo dun ano de “trámites, papeleo e 
burocracia”, vén de ser constituída (este 
mes de xullo) e xa está en activo, collen-
do impulso e facendo comunidade, mer-
cado, clientes e colaboracións. 

O centro tecnolóxico ten a súa orixe 
nun feito incontestábel: a necesidade 
que teñen as comarcas de xuntar forzas 
fronte a competencia dos grandes nú-
cleos de poboación, ao tempo que xeran 
riqueza localmente. “Moitas empresas 
de consultoría informática, de creación 
de aplicacións web, de móbiles e de 
programas para escritorio teñen as súas 
sedes de operacións nas grandes cida-
des, sobre todo na Coruña, Vigo e San-
tiago, e as pequenas empresas acaban 
por botar man de xente de fóra da súa 
área de influencia para as súas solucións 
tecnolóxicas; nós cremos que isto debe 
cambiar, e que se pode estar máis preto, 
recorrendo a un veciño para fortalecer e 
facer medrar a túa idea de negocio”, cón-
tanos Jorge Parada, un dos impulsores 
de CTBarbanza, cooperativa que xorde 
co firme convencemento das vantaxes 
de apostar laboralmente pola xente que 
tes ao teu carón: “Nós cremos que para 
poder crecer, a nosa contorna tamén 
debe facelo, e por iso, tamén deseñamos 
e realizamos proxectos propios enmar-
cados na economía social, como por 
exemplo Beirarrúa, un marketplace para 
o comercio local que temos en base de 
desenvolvemento e probas”. Este proxec-
to, de feito, vai directamente encamiña-
do a axudar ao comercio local “dunha 
maneira innovadora”.  

Nun plano máis concreto, CTBarbanza xur-
diu da participación dos seus integrantes na 
aceleradora de economía social Laces, na que 
os impulsores da iniciativa tiveron ocasión 
de coñecer unha manchea de profesionais 
e emprendedores de proxectos cunha gran 
proxección de futuro, cos que intercambiaron 
recursos e interesantes fórmulas de traballo. 

Neste intre CTBarbanza atópase deseñan-
do un plan de formación específica para in-
troducir a programación na xente que non 
atesoura coñecementos de programación. 
“Esta é unha idea que levamos perfilando 
dende hai tempo, para dar unha saída labo-
ral ás persoas en paro, e, ademais, xerar tra-
balladores para un sector estratéxico do 4.0”, 
engaden. 

Segundo explican, a clave non está tanto 
en competir como en xuntar forzas e axudar-
se mutuamente:  “Nós vemos ás empresas do 
mesmo sector có noso non como competi-
doras senón como potenciais aliadas para 
gañarmos forza ou para impulsar habilidades 
dentro das sinerxías que se poden xerar”.

CTBarbanza tamén ten unha forte vertente 
de compromiso social coa súa contorna, de aí 
que teñan en marcha importantes descontos 
para as empresas da comarca e que partici-
pen activamente no apoio dos acontecemen-
tos locais, como por exemplo a Festa da Dor-
na de Ribeira. 

A cooperativa vén da man dos seguintes 
profesionais das tecnoloxías:
•	 Jorge Parada Fernández (Ribeira). Desen-

volvedor FullStack, con 15 anos de expe-
riencia en múltiples linguaxes, como Java, 
TypeScript, Php, Phyton, etc. 

•	 Daniel de la Concepción Fernández (Ribei-
ra): Desenvolvedor FullStack con 6 anos de 
experiencia, nos que ten pasado tamén 
por varias linguaxes de programación, e 
plataformas de desenvolvemento. Dende 
aplicacións móbiles nativas a páxinas web 
e servizos de backend. 

•	 Fernando Ferro Cebreiro (Boiro). Técnico de 
Sistemas, que ten participado no deseño, 
instalacións, montaxe e mantemento de 
infraestruturas de redes con máis de 150 
computadores con uso intensivo. 

•	 Tania Rodríguez Cadillo (Ribeira). Deseña-
dora gráfica con cinco anos de experien-
cia, especializada en fotografía comercial e 
deseño web. 
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Jorge Parada, un dos impulsores de 

CTBarbanza
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