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O 
Certificado de Acredita-
ción da Lingua Galega 
(CELGA) universalízase 
coa posta en marcha do 
nivel de aprendizaxe 2 
(B1) na modalidade de 
teleformación, tal e como 

anunciou a Xunta hai un ano, cando avan-
zou que antes do remate da lexislatura es-
tarían implementados e en funcionamento 
todos os cursos preparatorios das probas 
de acreditación dos catro primeiros niveis 
CELGA (ao  5 só se pode acceder mediante 
a validación de estudos universitarios de 
especialidade en galego). O vindeiro 16 de 
marzo arrancan os primeiros cursos en liña 
preparatorios das probas do CELGA 2, que 
ofrecen un total de 150 prazas distribuídas 
en cinco aulas virtuais e que requiren matrí-
cula previa gratuíta desde a Sede Electróni-
ca da Administración autonómica ata o 19 
de febreiro.

Así o deron a coñecer a principios de 
febreiro, en conferencia de prensa, os se-
cretarios xerais de Política Lingüística e da 
Emigración, Valentín García, e Antonio Ro-
dríguez Miranda, respectivamente, e a direc-
tora da AMTEGA, Mar Pereira, acompañados 
do responsábel da empresa encargada de 
desenvolver este proxecto, Imaxin, Diego 
Vázquez Rey.

“Galicia estrea o curso CELGA 2 en liña 
e dá un paso importante completando a 
oferta formativa en liña destinada ao coñe-
cemento do galego e á súa acreditación”, 
sinalou Valentín García, avanzando tamén 
que os vindeiros traballos destinados á for-
mación e aprendizaxe do galego mediante 
o sistema CELGA “van centrar esforzos na 
inclusión para adaptar materiais, recursos e 
metodoloxías ás diferentes necesidades es-
peciais da cidadanía”.

A directora da AMTEGA destacou que a 
tecnoloxía elimina os límites temporais e es-
paciais e as fronteiras, facilitando o acceso a 
formación desde calquera lugar do mundo. 
Pereira enmarcou esta iniciativa nas medi-
das para incrementar os servizos en liña aos 
galegos, entre eles a teleformación, e tamén 
nas actuacións para facilitar o acceso univer-
sal e a difusión da cultura e a lingua galegas 
como o portal da lingua, o tradutor Gaio e 
todas as liñas da Memoria Dixital de Galicia, 
na que se enmarca a recente posta en mar-
cha do portal de toponimia e a aplicación 
que permite a colaboración da cidadanía 
para recompilar e xeorrefenciar os topóni-
mos galegos.

Pola súa banda, o secretario xeral da Emi-
gración, Antonio Rodríguez Miranda, sa-
lientou a importancia dunha iniciativa que 
pon a disposición de toda a colectividade 
a aprendizaxe da nosa lingua. “A partir de 
hoxe, calquera galego en calquera lugar do 
mundo pode acceder a este curso”, incidiu.

O CELGA 2 poderase cursar en liña a partir de marzo

Teleformación do 
galego a toda vela

CELGA 2 en liña
O novo curso CELGA 2 en liña completa a 

oferta formativa en liña do sistema CELGA nos 
catro niveis que se poden acreditar mediante 
exame, para facilitar o acceso á formación en 
lingua galega da poboación adulta sexa cal 
for o lugar onde viva e a ocupación e horario 
que teña.

Os obxectivos e contidos do curso CELGA 
2 en liña correspóndense cos do nivel B1 do 
Marco europeo común de referencia para 
as linguas (MECRL). Para alcanzar este nivel, 
o curso emprega textos, vídeos e audios en 
diferentes tipos de actividades prácticas, de 
acordo coa pedagoxía construtivista social 
que o guía e que implica a colaboración, o 
papel activo do discente e a reflexión crítica. 
Así, través dunha interface de navegación 
sinxela, lixeira, eficiente e intuitiva, o alumna-
do accede a unha das oito unidades do curso, 
organizadas arredor dunha tarefa principal 
e divididas en catro bloques: comprender, 

explorar e reflectir, practicar e comunicar e 
viaxar. Neles, o alumnado atopará activida-
des tipo consulta, tarefa, diálogo, chat, foro, 
glosario, wiki, cuestionario ou reunión, entre 
outras posibilidades.

O curso CELGA 2 en liña axústase aos obxec-
tivos, ao programa e ao contido curricular es-
tablecidos para cada un dos niveis sinalados 
na Orde do 16 de xullo de 2007 pola que se 
regulan os certificados oficiais acreditativos 
dos niveis de coñecemento da lingua galega 
(CELGA). Foron elaborados por un grupo de 
expertos docentes partindo do manual Aula 
2 pero cunha ampla actualización tanto nos 
textos, nos vídeos como nos audios, adap-
tados para os deseños de novas actividades 
máis actualizadas.

Estes curso vanse desenvolver entre o 16 
de marzo e o 8 de maio, segundo o recollido 
na resolución publicada no DOG o pasado 29 
de xaneiro. 
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A Deputación de Lugo 
presentou as súas 
revolucionarias aplicacións 
turísticas en FITUR e Xantar

Unha provincia no móbil

Mariña de Lugo ten 
dende hai anos unha 
importante xanela na que 
mostrarse ao mundo: os 

Campionatos Internacionais de Ba-
ristas de Foz. O acontecemento ten 
tamén unha importante repercusión 
nas redes, da man da Deputación de 
Lugo e o seu Servizo de Audiovisuais 
(a través do Centro de Formación 
Audiovisual). Este ano non será unha 
excepción. 

A entidade provincial deu a 
coñecer os días pasados os detalles 
da súa colaboración, que se vai ma-
terializar en accións concretas como 
a retransmisión en streaming das 
diferentes partes do evento. O Cam-
pionato de Baristas, para quen non o 
saiba, vén da man do IES de Foz. 

Na presentación dos diferentes 
eventos, un total de catro (a edición 

número trece do Campionato Inter-
nacional de Baristas de Escolas de 
Hostalería, a oitava convocatoria do 
Campionato Internacional de Catas 
de Cafés de Escolas de Hostalería, 
o oitavo Campionato Internacional 
de Baristas Profesionais e a primeira 
edición do Campionato Internacio-
nal de Catas de Cafés de Profesio-
nais), a Deputación lembrou que o 
evento arrancará o 12 de febreiro, ás 
17:30 horas cos Campionatos de Ba-
ristas e de Catas de Café das Escolas 
de Hostalería. O xoves continuará a 
competición de baristas ás 10:00 e 
pola tarde, ás 17:30, celebrarase por 
primeira vez o Campionato Interna-
cional de Catas de Cafés Profesio-
nais. Xa por último, o día 14, ás 9.00 
horas empezará o VIII Campionato 
Internacional de Baristas Profesio-
nais.

O alumnado do Centro de Formación 
Audiovisual retransmitirá en streaming os 
campionatos de baristas de Foz

E
ntre as moitas empresas e en-
tidades galegas que participa-
ron os días pasados na feira FI-
TUR de Madrid e máis no salón 
Xantar de gastronomía e turis-
mo celebrado até o 9 febreiro 
en Expourense atopábase a 

Deputación de Lugo, cuxa presenza nes-
tes referenciais eventos turístico-gastro-
nómicos estivo marcada definitivamente 
polo tecnolóxico. 

De feito, boa parte das intervencións do 
presidente da entidade provincial, José 
Tomé, e máis da deputada de Promoción 
do Territorio e Turismo, Pilar García Porto, 
xiraron arredor das aplicacións gratuítas 
da Deputación destinadas á promoción 
de Lugo e os seus concellos no mundo. Es-
tas aplicacións, Inventrip e Lugo 360, abéi-
ranse á estratexia da institución provincial 
a prol das innovacións tecnolóxicas para á 
visualización integral do territorio.

Inventrip, explicaron o presidente da en-
tidade e máis a deputada, é unha app de 
balde que inclúe información sobre uns 
2.500 puntos de interese, entre elemen-
tos do patrimonio cultural e natural, rutas, 
artesáns, bodegas, empresas de turismo 
activo, restaurantes e establecementos 
turísticos. Trátase pois dun conxunto de 
información que lle permite ao visitante 
trazar unha ruta para chegar aos lugares 
que máis lle interesan ou poder descubrir 
os recursos que están máis preto da súa 
posición.

Polo que respecta a Lugo 360, é unha 
aplicación gratuíta que, a través da Rea-
lidade Aumentada permite facer unha 
viaxe a 25 localizacións da provincia a 
través de calquera dispositivo móbil. A fe-
rramenta, unha app inmersiva, abre unha 
xanela virtual que permitirá ao usuario 
facer unha visita a calquera dos catro xeo-
destinos da provincia de Lugo (Ancares-
Courel, A Mariña, Lugo-Terra Chá e Ribeira 
Sacra), co fin de motivalo a que faga unha 
visita real.

As devanditas aplicacións gratuítas 
para dispositivos móbiles teñen, en defi-
nitiva, o obxectivo común de atraer máis 
visitantes e mellorar a súa experiencia de 
viaxe na provincia.

A

Amais destes dous innovadores recursos 
de promoción, a Deputación tamén partici-
pou na presentación da nova entrega (a nú-
mero 13) da guía turístico gastronómica E 
para comer Lugo, elaborada pola Asociación 
Provincial de Empresarios da Hostalería de 

Lugo (APEHL). No acto, Tomé lembrou que 
é fundamental “o traballo en común” entre 
administracións e as empresas do sector 
“para aproveitar todo o potencial turístico 
da nosa provincia e crear así riqueza e em-
prego”. 
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A 
Lei de Amase recolle que “a 
nosa tendencia é sobresti-
mar os efectos dunha tecno-
loxía no curto prazo e sub-
estimar o efecto no longo 
prazo”. Este é o mellor exem-
plo para definir os ciclos de 

sobreexplotación, representación gráfica da 
madurez, adopción e aplicación comercial 
dunha tecnoloxía específica.

Se pensamos na Intelixencia Artificial, hoxe 
en día parece que toda compañía ten que es-
tar á última nesta materia. Pero nin esta tec-
noloxía é algo novo (J. McCarthy definiuna xa 
en 1956, como “a ciencia e enxeñaría de facer 
máquinas que se comporten dunha forma 
que chamariamos intelixente se o humano ti-
vese ese comportamento”), nin estamos pre-
to de conseguir que as máquinas se compor-
ten en todos os aspectos como intelixentes

Con todo, a dispoñibilidade de tecnoloxías 
baseadas na Intelixencia Artificial, sobre todo 
a crecente capacidade das máquinas para 
almacenar e avaliar enormes cantidades de 
información e sacar delas conclusións, anún-
cianos que chegou o momento de estar pre-
parados. Cada vez parece máis claro que a IA 

O
Colexio Profesional de 
Enxeñaría en Informática 
de Galicia (CPEIG) comezou 
o ano cunha máis que rele-

vante distinción: a que lle concedeu a 
Axencia Española de Protección de Da-
tos polo seu compromiso coa Internet 
segura, confiábel, aberta, integradora e 
de utilidade. Estamos a falar do Premio 
ás Boas Prácticas Educativas en Priva-
cidade e Protección de Datos Persoais 
para un Uso Seguro de Internet polos 
Menores, galardón que recolleu o seu 
presidente, Fernando Suárez, no acto 
de entrega de premios que se celebrou 
no Senado en Madrid no propio Día 
Internacional da Protección de Datos 
(28 de xaneiro).

No seu discurso, Fernando Suárez 
asegurou que formar parte do grupo 
de gañadores é unha “honra e un 
privilexio que reafirma aínda máis o 
compromiso do CPEIG para continuar 
nesta senda”.

Importante 
recoñecemento para 
o Colexio

Fernando Suárez, presidente do CPEIG, 
desvélanos o potencial económico e social 
destas tecnoloxías

2020, o ano da 
Intelixencia Artificial

levaranos a unha nova realidade social e eco-
nómica e que é xa un dos principais factores 
de crecemento. Os seus produtos e servizos 
son cada vez máis frecuentes, mentres que o 
seu potencial económico e social non ofrece 
dúbidas. Algúns estudos prognostican que a 
IA podería engadir ao redor de 14 billóns de 
euros á economía global en dez anos e dupli-
car as taxas de crecemento económico para 
2035. 

China e Estados Unidos están a avanzar 
moito neste eido, pero Europa está lonxe das 
capacidades de investimento dos 2 xigantes. 
Significa iso que a batalla está perdida? Non, 
xa que temos dous factores diferenciais: a re-
gulación e a concienciación social. 

Proba da relevancia adquirida, acábase de 
crear a Secretaría de Estado de Dixitalización 
e Intelixencia Artificial. Neste contexto, a Es-
tratexia Española de I+D+I en IA configúrase 
como o elemento troncal dunha visión de 
I+D+I propia clave para o desenvolvemento 
do marco europeo. Esta Estratexia será, o em-
brión da futura Estratexia Nacional para a In-
telixencia Artificial, cuxo obxectivo será aliñar 
as políticas nacionais destinadas a fomentar o 
desenvolvemento e o uso da IA, aumentando 

o investimento, reforzando a excelencia en 
tecnoloxías, e fortalecendo a colaboración 
entre o sector público e privado.

No seu contido establece seis prioridades, 
co obxectivo de facer máis eficaces as ferra-
mentas dirixidas ao fomento da I+D+I e in-
dicar como e onde as distintas tecnoloxías 
poden axudar ao crecemento do noso país. O 
medicamento personalizado, a dixitalización 
de servizos dirixidos ao turismo, os desafíos 
que expoñen a ciberseguridade ou unha ad-
ministración pública interoperable e dixital 
son algúns dos retos que a Intelixencia Artifi-
cial axudará a resolver en España. 

Unha dese seis prioridades é analizar a éti-
ca da IA desde a perspectiva da I+D+i, algo do 
que xa falei en ocasións dado o traballo que 
desde a Enxeñaría en Informática desenvol-
vemos neste campo.

Por certo, a propia estratexia afirma que a 
IA é unha área da informática, se ben com-
parte algunhas técnicas con outras discipli-
nas, como as matemáticas e a estatística ou 
a ciencia cognitiva, e cada vez máis interdisci-
plinar, con sinerxías coa bioloxía, a filosofía, o 
mundo do dereito, a psicoloxía, a socioloxía e 
a economía. 



 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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O CITIC da UDC recibe unha axuda de 2,21 millóns de 
euros da Xunta de Galicia para os vindeiros 3 años

Excelencia fortalecida

O   
Centro de Investigación 
TIC (CITIC) da Universi-
dade da Coruña recibiu 
unha axuda de 2,21 
millóns de euros desti-
nada aos próximos tres 
exercicios, por parte da 

Consellería de Educación, Universidade 
e Formación Profesional da Xunta de Ga-
licia, co-financiada nun 80 % polo Fondo 
Europeo de Desenvolvemento Rexional 
(FEDER), no marco do programa operati-
vo FEDER Galicia 2014-2020. A cantidade 
concedida supón un incremento dun 24 
% con respecto ao período anterior (de-
cembro 2016 - novembro 2019). 

Estas axudas están destinadas á conso-
lidación das unidades de investigación do 
Sistema Universitario Galego que desta-
can pola “súa traxectoria científica, a exce-
lencia dos seus resultados, a capacidade 
para desenvolver e atraer talento investi-
gador, a competencia en transferencia da 
tecnoloxía e a xeración de impacto social, 
así como un axeitado enfoque estratéxico 
e un modelo de gobernanza flexible e res-
ponsable”.

Durante os vindeiros tres anos (decem-
bro 2019 - 2022), o CITIC pasa a denomi-
narse Centro de Investigación de Galicia, 
en lugar da anterior denominación como 
Centro Singular de Investigación de Gali-
cia. 

Esta concesión supón para o CITIC un 
recoñecemento ao “traballo de fronteira 
que se realiza no centro e a excelencia 
no coñecemento xerado no ámbito das 
Tecnoloxías da Información e a Comuni-
cación (TIC), que pon en valor as nosas 
capacidades e que nos permitirá ser más 
ambiciosos en canto os nosos obxecti-
vos e proxectos”, en palabras do director 
do centro, Manuel F. González Penedo. O 
director do CITIC tamén indica que unha 
parte importante da axuda obtida desti-
narase á “captación e retención de talen-
to excelente”. Isto permitirá potenciar as 
áreas de investigación principais nas que 
se estrutura a actividade científica do cen-
tro: Intelixencia Artificial; Ciencia e Enxe-
ñaría de Datos; Computación de Altas 
Prestacións e Servizos e Redes Intelixen-
tes; e unha área de investigación transver-
sal a todas elas, a de Ciberseguridade.

Durante os vindeiros 
tres anos, o CITIC pasa 
a denominarse Cen-
tro de Investigación 
de Galicia, en lugar da 
anterior denominación 
como Centro Singu-
lar de Investigación de 
Galicia. 

Cabe destacar que o CITIC recibiu no 
ano 2016 a acreditación de Centro Singu-
lar de Investigación de Galicia 2016-2019, 
sendo o único centro TIC de Galicia reco-
ñecido con esta distinción, co-financiado 
pola Xunta de Galicia e pola Unión Euro-
pea a través do Fondo Europeo de Desen-
volvemento Rexional. Así, en 2019 pasa a 
denominarse Centro de Investigación de 
Galicia. 

O
CITIC vén de facer unha relevan-
te contribución ás tecnoloxías 
que derruban barreiras para a 
accesibilidade e a inclusión. En 

termos concretos, un grupo de investiga-
doras e investigadores do centro organi-
zou o curso MOOC (cursos online masivos 
e abertos polas súas siglas en inglés) 
sobre Tecnoloxías para a participación 
activa en diversidade funcional, acollido xa 
na plataforma MiríadaX.

O curso dá comezo este 10 de febreiro 
e estará impartido polo subdirector do 
CITIC Javier Pereira e as investigadoras Be-
tania Groba, Laura Neto e Thais Pousada.

En palabras do CITIC, este MOOC ofrece 
“unha perspectiva práctica e completa 
sobre as características, funcionamento 
e aplicacións de diferentes produtos de 
apoio, programas, aplicacións móbiles, 
software de programación e robóti-
ca”. O obxectivo é que os participantes 
“adquiran coñecementos básicos sobre 
diferentes recursos para a promoción da 
autonomía e a participación das persoas 
con diversidade funcional”.

Curso online sobre 
participación activa en 
diversidade funcional
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21 Días co Galego 
e + ten a súa orixe 
nunha iniciativa do 
mesmo nome idea-
da e posta en prác-
tica pola profesora 
Pilar Ponte (IES da 
Pobra do Caramiñal) 
co fin de avanzar na 
normalización do 
galego no seu cen-
tro educativo

21 Días co Galego, o proxecto orixinado na Pobra, 
culmina a súa segunda edición da man da Xunta 

Batallón 
galegofalante

No peche oficial desta nova convocatoria 
no IES Afonso X O Sabio de Cambre (A Coru-
ña) participaron o secretario xeral de Política 
Lingüística, Valentín García, e o director xeral 
de Educación, Formación Profesional e Inno-
vación Educativa, Manuel Corredoira. Segun-
do lembraron, a segunda edición abrangueu 
e mobilizou 10 centros educativos, máis de 
300 docentes, 60 membros do persoal de ad-
ministración e servizos e case 4.000 estudan-
tes de 12 a 18 anos e as súas familias.

Valentín García sinalou que “con esta se-
gunda edición o programa consolidouse 
como un referente en dinamización lingüís-
tica e en innovación educativa, o que fai que 
cada vez máis centros se interesen en parti-
cipar ou en desenvolver iniciativas semellan-
tes a esta; unhas iniciativas que favorecen o 
coñecemento e, sobre todo, o uso da lingua 
galega entre as novas xeracións”. O secreta-
rio xeral de Política Lingüística salientou o 
“inxente esforzo do alumnado, do profeso-
rado, dos equipos de dinamización da lingua 
galega, da coordinadora da actividade e, en 
definitiva, de toda a xente que participou 
nunha proposta que me consta que é tan esi-
xente como satisfactoria”.

Falar galego con naturalidade pódese facer de 
moitos xeitos, pero se cadra poucos métodos 
hai tan eficaces como mergullarnos durante 
uns cantos días no uso da nosa lingua e es-
tendelo, ademais, a todos os ámbitos da nosa 
vida cotiá, mesmo ao tecnolóxico-dixital. 
Esta é a base da iniciativa 21 Días co Galego 
e +, que ten a súa orixe nunha iniciativa do 
mesmo nome ideada e posta en práctica 
pola profesora Pilar Ponte (IES da Pobra do 
Caramiñal) co fin de avanzar na normaliza-
ción do galego no seu centro educativo. O 
proxecto medrou,  deu o chimpo a outros 
recantos de Galicia, fíxose cun blog de seu 
e, durante o proceso, xerou dúas edicións e 
mesmo obtivo importantes recoñecementos 
ao seu pulo orixinal, como o recibido os días 
pasados da man da Deputación da Coruña 
e, previamente, pola Xunta (Premio da Cul-
tura Galega 2019 na modalidade de Lingua 
da Consellería de Cultura e Turismo). Este 3 
de febreiro esta innovadora experiencia de 
normalización pechou un novo e histórico 
capítulo da súa historia: culminou en Cambre 
a súa segunda edición. 
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Máis axudas para 
incrementar o galego nos 
centros 

Secretaría Xeral de Política Lingüís-
tica informou este mes de febreiro 
dun incremento nas axudas para o 
fomento do galega no ensino, tanto 

para centros de titularidade privada como para 
centros de titularidade pública. Os incentivos, 
que aumentan en 50.000 euros, contemplan 
entre outras iniciativas a posta en marcha de 
posta en marcha de proxectos tecnolóxicos que 
redunden no espallamento e dinamización da 
nosa lingua. De feito, o compoñente TIC de cada 
contribución será tido en conta como criterio 
de valoración básico á hora de recibir os apoios 
correspondentes. 

En total, Política Lingüística adicará 373.833 
euros a apoiar iniciativas de normalización para 
o curso 2019/2020, postas en marcha polos 
equipos de dinamización da lingua galega do 
ensino preuniversitario, así como as contribu-
cións do profesorado responsábel da promo-
ción do galego naqueles centros que contan 
con menos de 6 unidades.

Segundo lembra o Goberno autonómico, es-
tas e outras convocatorias previas están dispo-
ñíbeis no Portal da Lingua Galega (www.lingua.
gal) e na Sede Electrónica da Xunta de Galicia. 
O prazo de presentación de solicitudes están 

Xunto con Valentín García e Manuel 
Corredoira interviñeron no acto Pilar 
Ponte, coordinadora do programa 21 
días co galego e +, e Félix Rodríguez San-
jurjo, director do IES Afonso X O Sabio de 
Cambre. Tras as súas palabras, tivo lugar 
a actuación do coro do centro educativo 
e, a continuación, un concerto da can-
tante Uxía.

Lingua oral e redes sociais
Segundo informaron Valentín García 

e Manuel Corredoira, un total de 3.877 
adolescentes comprometéronse co pro-
grama a “falar soamente en galego as 
24 horas do día durante as 21 xornadas 
que durou a actividade”; é dicir, un total 
de 504 horas ininterrompidas desde o 
13 de xaneiro ao 2 de febreiro de 2020, 
dentro e fóra do centro de ensino. A súa 
experiencia e os retos que foron supe-
rando reflectíronse en diferentes vídeos 
que difundiron no seu blog e nas redes 
sociais, onde gozaron, en palabras de 
García e Corredoira, “de amplo segui-
mento”, especialmente en Facebook, 
cun alcance de 14.400 persoas e máis de 
dez milleiros de interaccións.

O comezo de todo
Como dixemos, a experiencia 21 Días 

co galego e + é un programa promovido 
pola Xunta que ten a súa orixe en 21 Días 
co galego, unha experiencia que, basea-
da na fórmula dos "21 días" (o tempo 
que se considera preciso para a adqui-
sición dun hábito), desenvolveuse hai 
uns anos no IES da Pobra do Caramiñal, 
da man da profesora Pilar Ponte e que, 
desde o curso pasado 2018-2019, o Go-
berno galego asumiu como propio fa-
céndoo extensivo a outros catro centros, 
un por provincia. 

En 2020, o programa continuou a súa 
expansión no marco do Plan de dinami-
zación da lingua galega na mocidade 
coa participación de 10 centros e 3.877 

alumnos e alumnas dos 12 aos 18 anos da 
ESO, de Bacharelato e de FP pertencentes 
a algún destas dez unidades docentes: 
IES As Lagoas (Ourense), IES Afonso X O 
Sabio (Cambre), IES Antón Alonso Ríos 
(Tomiño), IES Ánxel Fole (Lugo), IES Arce-
bispo Xelmírez I (Santiago de Composte-
la), IES Eduardo Blanco Amor (Ourense), 
CPR Plurilingüe Fogar de Santa Margari-
da (A Coruña), IES Illa de Ons (Bueu), IES 
de Poio e IES de Vilalonga (Sanxenxo).

Toda a actividade na Internet
O soporte central da iniciativa é o blog 

21 Días co galego e +, onde se mostran 
en cada edición as creacións dos centros 
adheridos, actualizados acotío polos seus 
participantes.

En palabras das entidades impulso-
ras, o programa 21 Días co galego e + 
está centrado no “fomento da lingua 
oral mediante a asociación do galego 
coa modernidade, coas novas Tecno-
loxías da Información e a Comunicación 
e coas redes sociais”. Ademais, explican, 
“emprega unha metodoloxía baseada na 
aprendizaxe por proxectos e no traballo 
cooperativo”, e pon en xogo elementos 
de gamificación (extrapolación á vida real 
de metodoloxías eficaces propias dos vi-
deoxogos) que poden ir desde os xogos 
máis tradicionais a experiencias innova-
doras, entre elas tarefas colectivas como 
os retos.

O galardón a Pilar Ponte Patiño
Na categoría de Lingua, Pilar Ponte 

Patiño, profesora do IES da Pobra do Ca-
ramiñal de Lingua e Literatura Galegas, 
recibiu en 2019 o Premio da Cultura Ga-
lega. No ano 2012, a profesora creou no 
centro docente onde imparte clases o 
proxecto 21 Días co galego, co que anima 
as mozas e mozos do instituto a se expre-
sar na nosa lingua durante tres semanas, 
todo o día e con todo o mundo, actuando 
así a prol do idioma nun tramo de idade 
vital para o futuro da lingua e no que o 
proceso de substitución lingüística polo 
castelán se acelerou de maneira notábel 
nos últimos anos.

Pilar Ponte creou a iniciativa co obxec-
tivo de que o alumnado da Pobra do 
Caramiñal acadase “unha maior compe-
tencia na lingua do país e unha mellor 
conciencia lingüística a través de activi-
dades variadas, sempre concibidas para 
levar o idioma sobre todo a aqueles eidos 
onde nunca estivera na vida dunha par-
te importante dos e das adolescentes”. 
Desde 2014 é un proxecto de centro que 
implica a todo o alumnado de ESO e Ba-
charelato. No ano 2015 recibiu o Premio 
á innovación educativa en normalización 
lingüística. 

A
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O CCG lanza na Rede o Álbum de Galicia

As mulleres e homes 
que fixeron o país

1.846 fotografías e 1.392 documentos.  
“O Álbum de Galicia permite poñer 
rostro aos homes e mulleres que cons-
truíron a historia do país” explicou a 
presidenta Rosario Álvarez, que estivo 
acompañada do palmeirense Manuel 
Gago e maila secretaria da institución, 
Dolores Vilavedra. Na cita tamén fixo 
acto de presenza o presidente de honra 
do CCG, Alberto Núñez Feijóo.

Amais das devanditas escritoras e 
escritores, o espazo en liña reivindica 
figuras como a soprano estradense 
Ofelia Nieto, o astrónomo Ramón Ma-
ría Aller ou o científico e político Osorio 
Tafall. 

En palabras do CCG, “é unha colec-
ción dixital de biografías de persoas 
que destacaron en diversos ámbitos 
da cultura galega, desde a sociedade, 
a ciencia, a cultura ou a empresa”. Es-
tas biografías están enriquecidas con 
material documental, referencias bi-
bliográficas e contidos multimedia que 
permiten, segundo informou o Conse-
llo da Cultura, “coñecer tanto a obra das 
persoas divulgadas como a produción 
intelectual existente sobre elas”. Por 
certo que a totalidade das entradas co-
lleron corpo da man de especialistas en 
cada unha das ditas materias.  

A secretaria explicou tamén que o 
Álbum vén con outro engadido extra 
a ter en conta, “xa que permite conec-
tar as persoas biografadas nos fondos 
documentais dixitalizados do Consello 
da Cultura Galega”. Ou sexa, que posi-
bilita relacionar as figuras abordadas 
con material sonoro, fotográficos, pu-
blicacións, epistolarios, publicacións, 
estudos e calquera outro documento 
realizado ou dixitalizado polo CCG. 

O proxecto preséntase como “unha 
iniciativa viva”, xa que pretende ir am-
pliando de xeito gradual o número de 
biografías, diversificando temática e 
cronoloxicamente o repertorio. Este 
labor será tamén un labor colectivo e 
cidadá, no que poderán participar cida-
dáns e colectivos enviando suxestións 
de representantes da nosa cultura que 
consideren de interese para seren di-
fundidos a través desta ferramenta. 

Onoso saber e as mulleres e homes que 
máis fixeron por preservalo e poñelo 
en valor, permitindo que chegase a 
nós tan importante legado, veñen de 
estrear na Rede o espazo informativo 
e documental que se merecen. Trátase 
do Álbum de Galicia, a colección bio-
gráfica da nosa terra posta en liña polo 
Consello da Cultura Galega. O acubillo 
dixital, presentado o 9 de xaneiro por 
(entre outras personalidades) Manuel 
Gago (técnico do CCG) ou Rosario Ál-
varez (presidenta do CCG), permítenos 
coñecer con múltiples e interesantes 
detalles a contribución creativa e vital 
de grandes da nosa cultura como os 
rianxeiros Manuel Antonio, Rafael Dies-
te e Alfonso Daniel Rodríguez Castelao, 
a ferrolá Concepción Arenal e a padro-
nesa Rosalía de Castro. 

O Consello da Cultura Galega pre-
sentou na súa sede compostelá este 
proxecto que pon na Rede a biografía 
de 504 figuras representativas da cul-
tura galega xa finadas, acompañada de 

En palabras do CCG, 
“é unha colección 
dixital de biografías 
de persoas que 
destacaron en 
diversos ámbitos 
da cultura galega, 
desde a sociedade, a 
ciencia, a cultura ou 
a empresa”

O Consello da Cultura 
Galega presentou na 
súa sede compostelá 
este proxecto que 
pon na Rede a 
biografía de 504 
figuras representativas 
da cultura galega
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A UVigo, pioneira en dispor dun 
asistente virtual con compresión 
de linguaxe natural en galego

impulso do galego ben me-
rece que collamos un móbil 
e fagamos unha paréntese. 
A Mesa pola Normalización 

Lingüística iniciou o ano coa ollada 
posta nas pantallas. En xaneiro, de 
feito, volveu presentar os detalles da 
nova aplicación de Abertos ao galego, a 
iniciativa da Mesa para mostrar ante o 
mundo os establecementos e empresas 
en xeral que fan uso da nosa lingua e 
amplían deste xeito os seus horizontes 
culturais, patrimoniais, empresariais e de 
marca. Trátase dunha ferramenta móbil 
que nos permite xeolocalizar e valorar os 
comercios galego-friendly e distinguilos 
cuns sinais de identificación (o sinal Aquí 
usamos o galego) que permitan, a quen 
veña despois, atopalos e recocelos do 
mellor xeito posíbel. 

A aplicación foi avaliada Santiago 
noutro histórico establecemento reco-
ñecido pola defensa do galego como 
valor primordial comunicativo e, tamén, 
de prestixio: a Libraría Couceiro. Marcos 
Maceira, presidente da Mesa, asegurou 
na presentación da campaña que “na 
entidade somos conscientes das dificul-
tades coas que se encontra o empresa-
riado á hora de utilizar o galego con toda 
normalidade" e engadiu os problemas 
van “desde a inexistencia de programas 
informáticos até os limites legais”. Ao fío 
disto, Maceira lembrou que “entre as 500 
disposición legais que no Estado obrigan 
ao uso do castelán, a metade refírense 
ao ámbito do comercio e consumo”. 

Maceira e Celia Armas, responsábel 
de Abertos ao galego, lembraron que a 
aplicación desta iniciativa presentouse 
a finais de 2018 e “xa conta con máis de 
600 estabelecementos de toda Galiza re-
ferenciados”. A app, engadiron, “permite 
localizar as empresas que utilizan a nosa 
lingua por sectores e valorar o uso do 
galego para que as persoas responsábeis 
poidan introducir melloras”. 

A Mesa pon o foco 
nos móbiles 

Universi-
dade de 
Vigo vén de 
presentar 

o que sería o primeiro 
asistente virtual con 
compresión e proce-
samento de linguaxe 
natural en galego, unha 
ferramenta dirixida á 
comunidade educativa 
que permitiría, entre ou-
tras cousas, personalizar 
as nosas conversas e dar 
un extra de compresión, 
proximidade e amiga-
bilidade aos sitios web 
da UVigo. E todo, sinala 
a institución académica, “con 
aprendizaxe cero”. A aplicación, 
un servizo de apoio de gran 
utilidade para quen queira 
perfeccionar o uso do galego, 
está baseada en tecnoloxías 
de Intelixencia Artificial e foi 
desenvolvida pola empresa 
Asistentes Virtuais. 

Tralo impulso á ferramenta, 
permitindo a súa materiali-
zación final, atópase a Vice-
rreitoría de Comunicación e 
Relacións Institucionais da 
Universidade de Vigo que dirixe 
Mónica Valderrama, xunto coa 
de Planificación e Sustentabi-
lidade. Segundo fai saber, os 
usuarios virtuais do asistentes 
son os alumnos, aínda que 
tamén vai dirixido ao persoal 
docente e investigador e ao de 
administración e servizos. “Ade-
mais de potenciar a actitude 
pioneira da UVigo creando a 
primeira aplicación de atención 
a usuarios baseada en Inteli-
xencia Artificial e comprensión 
e procesamento de linguaxe 
natural en galego, é un recurso 
para coñecer as inquedanzas 

dos colectivos usuarios e para a 
detección de eivas no contido 
nos sitios web”, detalla José Luis 
Míguez Tabares, vicerreitor de 
Planificación. 

Valderrama e Míguez en-
gaden que aínda que na fase 
inicial o obxectivo é cubrir 
as preguntas asociadas aos 
procesos de matricula e datos 
de contacto do directorio da 
Universidade, así como pregun-
tas típicas máis frecuentes da 
institución e preguntas xerais, 
“a posibilidade de proporcionar 
información aos usuarios por 
parte do asistente virtual, case 
non ten límites”.

As preguntas dirixidas ao 
asistente virtual, ademais de 
por escrito, xa poden ditarse a 
través de dispositivos que teñan 
a posibilidade deste tipo de in-
put, por exemplo os teclados de 
dispositivos móbiles baseados 
en Android ou iOS. Porén, en 
datas vindeiras, incorporarase 
un micrófono nos navegadores 
Chrome, de xeito que con ese 
navegador tamén será posíbel 
preguntar usando a voz, con in-
dependencia do dispositivo. 

O

A



As metodoloxías intelixentes aproximan 
a compañía ao vertido técnico cero

Vinte anos de 
SOGAMA

a súa contribución á reciclaxe e chegará en 
2020 ao vertido técnico cero (10%)”, esixen-
cia imposta polo Parlamento Europeo para 
todos os Estados membros no horizonte do 
ano 2035. A Sociedade Galega do Medio Am-
biente mostrou o seu convencemento nas 
vantaxes da innovación tecnolóxica: grazas á 
fórmula e a colaboración cidadá, “facilítase o 
camiño cara á economía circular na nosa Co-
munidade”, engadiu a entidade.

Fitos do complexo ambiental de 
SOGAMA en Cerceda
•	 Década anos 90: Galicia sufría os nocivos 

efectos ambientais, e sobre a saúde, de-
rivados da actividade de 300 vertedoiros 
municipais que non cumprían as mínimas 
condicións de seguridade e control, e máis 
de 3.000 puntos de vertedura ilegal.

•	 Tras un exhaustivo diagnóstico dun co-
mité científico, o Goberno autonómico 
propón a creación dunha empresa públi-
co-privada (51% Xunta de Galicia e 49% 
socio tecnolóxico, hoxe Naturgy) para 
asumir un proxecto con tres características 
esenciais: global (pensado para atender as 
necesidades de todo o territorio galego); 
integral (concibido para aplicar de forma 
prioritaria o principio europeo do tres 
erres -Redución, Reutilización e Reciclaxe-, 
que se complementaría coa Recuperación 
Enerxética da fracción non reciclábel, tal e 

Na cita conmemorativa a conselleira e 
máis o presidente da sociedade lembraron 
que SOGAMA, grazas á súa aposta pola efi-
ciencia, a rendibilidade e as tecnoloxías inte-
lixentes, ten a día de hoxe capacidade para 
procesar 15.000 toneladas anuais de materia 
orgánica dos municipios máis próximos, co 
fin de obter ata 4.000 toneladas de compost 
e avanzar no obxectivo europeo de reciclar o 
50% deste tipo de residuos xa en 2020.

Amais, recordaron igualmente que “nos 
últimos anos” apostouse pola construción e 
equipamento dunha nova planta de recupe-
ración de materiais contidos na bolsa negra 
e por remodelar a planta de reciclaxe, trata-
mento e elaboración de combustíbel.

Industria 4.0
Grazas á implantación dos sistemas pro-

pios da Industria 4.0 na planta de recupera-
ción de refugallos contidos no lixo conven-
cional, a compañía xa conseguiu en 2019 
recuperar até 11 tipoloxías de materiais (que 
se entregan aos centros recicladores para 
que sexan convertidos en novos recursos e 
reincorporados ao circuíto comercial cunha 
nova vida). 

SOGAMA tamén fixo saber que coa entra-
da en funcionamento desta instalación, que 
conformou a primeira fase da ampliación 
do complexo medioambiental de Cerceda, 
a compañía pública “multiplicará por catro 

OGAMA celebrou o día 20 
de xaneiro os seus 20 anos 
de actividade, e fíxoo pre-
sentando un balance do 
que conseguiu a sociedade 
medio-ambiental ao longo 
destas dúas décadas de an-
daina e, tamén, elaborando 
un reconto dos fitos tecno-
lóxicos que quere acadar: 

fitos que teñen todos en común a transfor-
mación da entidade cara os modelos plenos 
de industria intelixente e 4.0. Os balances do 
que se fixo e do que se vai facer viñeron da 
man da conselleira de Medio Ambiente, Án-
geles Váquez, quen destacou que todos os 
recursos que se están a poñer en xogo teñen 
o reto común de “situar a Galicia á cabeza da 
redución e reciclaxe de residuo”. Segundo 
os seus datos, todo apunta a que en 2020 
conseguirase a taxa do vertido técnico cero 
(10%).

No acto, Ángeles Vázquez estivo acompa-
ñada do presidente da sociedade ambiental 
galega, Javier Domínguez, da conselleira do 
Mar, Rosa Quintana, de numerosos alcaldes, 
concelleiros, técnicos municipais, altos car-
gos da Xunta de Galicia e Naturgy, así como 
de representantes de empresas do sector e 
do propio persoal de SOGAMA.
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como se recolle na xestión xerarquizada 
que promulga a Unión Europea); e solida-
rio (cun mesmo canon para todos os con-
cellos adheridos).

•	 A valorización enerxética da parte non 
recuperábel constitúe o tratamento fina-
lista con menos impacto. En palabras de 
SOGAMA, “isto vén demostrado polo feito 
de que as plantas destas características 
sexan, no marco do sector industrial, as 
máis vixiadas nos seus aspectos ambien-
tais, e obxecto dunha normativa moito 
máis restritiva que a aplicada a outro tipo 
de infraestruturas, o que garante un fun-
cionamento totalmente respectuoso coa 
contorna e a saúde pública”.

•	 SOGAMA lembrou no seu 20 aniversario 
que os niveis de emisión á atmosfera pro-
cedentes do complexo ambiental de Cer-
ceda atópanse “moi por baixo dos límites 
impostos pola lexislación vixente na ma-
teria”. Amais, engadiu que as medicións 
en continuo dunha gran parte dos pará-
metros a través de tecnoloxías punteiras, 
permiten un recoñecemento rigoroso do 
correcto funcionamento dos sistemas de 
depuración de gases.

•	 O plan SOGAMA foi avalado pola Unión 
Europea a través da concesión de 72,21 
millóns de euros procedentes dos Fondos 
de Cohesión, erixíndose entón no único 
proxecto en España que superou o co-

SOGAMA ten hoxe 
capacidade para 
tratar de forma 
óptima 1 millón 
de toneladas de 
lixo cada ano, 
pudendo atender 
as necesidades de 
toda Galicia.

un total de 342.757 toneladas de mate-
riais recuperados.

•	 No ano 2011, a Comisión Europea encar-
gou unha avaliación ex post do modelo 
SOGAMA a través da cal acreditáronse “os 
seus beneficios desde o punto de vista 
ambiental (clausura de vertedoiros e tra-
tamento de residuos urbanos acorde coa 
lexislación vixente), económico (xeración 
de riqueza e emprego, con 500 postos de 
traballo directos e outros tantos indirec-
tos) e social (velando polo benestar e a 
calidade de vida da poboación)”.

•	 A enerxía bruta producida no CMC des-
de o inicio da súa actividade ascende a 
8.832.534 MWh brutos, equivalente ao 
consumo enerxético do 12% dos fogares 
galegos.

•	 No ano 2016, a sociedade decide reforzar 
o transporte de residuos urbanos por tren 
e logra subir do 25% ao 55%. Até o día de 
hoxe a entidade transportou por ferroca-
rril 3.757.525,07 toneladas, evitando con 
iso que circulasen pola estrada 187.876 
camións.

•	 Dado que o CMC tiña unha capacidade 
nominal inicial para 550.000 toneladas 
anuais e SOGAMA recibía da orde de 
800.000, en 2018 procedeuse á amplia-
ción desta infraestrutura para chegar a 
1.000.000 de toneladas anuais. Con tal fin, 
construíuse e equipou unha nova planta 
de recuperación de materiais contidos no 
lixo en masa, en liña coa Industria 4.0, e 
remodelouse a antiga planta de reciclaxe, 
tratamento e elaboración de combustíbel.

•	 A compañía pública incrementará de ma-
neira exponencial a súa achega á reciclaxe 
e reducirá o uso do vertedoiro até chegar 
en 2020 á vertedura técnica cero, esixen-
cia do Parlamento Europeo para todos os 
Estados membros en 2035.

•	 SOGAMA adiántase así en 15 anos ao 
cumprimento dos requisitos da Unión Eu-
ropea.

•	 No marco da súa política de transparen-
cia, sempre tivo abertas as súas portas 
para que os cidadáns puidesen coñecer 
de primeira man a súa actividade. Polo 
mesmo pasaron máis de 76.200 visitas.

•	 Ano 2020: entramos nunha nova etapa: a 
SOGAMA circular. 

rrespondente sistema de control do Par-
lamento Europeo aplicábel aos Fondos de 
Cohesión sen ser unha gran infraestrutura 
de comunicación.

•	 O Complexo Ambiental de Cerceda concí-
bese como un todo conformado por dis-
tintas plantas, desempeñando cada unha 
a función encomendada, pero operando 
de forma coordinada e en plena sintonía 
coas demais para dar o mellor tratamento 
posíbel aos residuos urbanos.

•	 A finais de 1998 ponse en marcha a planta 
de clasificación de envases lixeiros a fin de 
separar na mesma os envases de plástico, 
as latas e os briks procedentes da recollida 
selectiva do colector amarelo. Unha par-
te deste proceso levaba a cabo de forma 
manual polo que, en 2008, decidiuse auto-
matizar esta instalación a fin de facela máis 
eficiente e evitar o esforzo físico dalgúns 
dos operarios.

•	 O 20 de xaneiro do ano 2000, o entón pre-
sidente da Xunta de Galicia, Manuel Fraga, 
inaugurou o complexo ambiental.

•	 O 27 de abril de 2001, o entón comisario de 
Política Territorial, Michel Barnier, visitou o 
CMC do que dixo, en rolda de prensa: “Hai 
proxectos que merecen a cualificación de 
parabéns, felicitacións ou sobresalientes, 
por exemplo SOGAMA, que me pareceu 
o complexo máis moderno de Europa”. Así 
mesmo, apoiou a creación de sistemas de 
partenariado entre o sector público e pri-
vado, como é o caso da Sociedade Galega 
do Medio Ambiente, para impulsar o des-
envolvemento das rexións.

•	 A sociedade destaca que no ano 2000 
utilizaban os servizos de SOGAMA 71 con-
cellos. Hoxe están adheridos 295 (o 94% 
do total en Galicia), que aglutinan unha 
poboación superior aos 2.242.000 habi-
tantes.

•	 Desde a súa entrada en operación, tra-
táronse no complexo (e por tanto evitouse 
a vertedura) máis de 10 millóns de tone-
ladas de refugallos, cantidade coa que se 
podería encher ao redor de 50 estadios de 
fútbol como Riazor ou Balaídos.

•	 Aínda que as tecnoloxías dispoñíbeis hai 
anos só permitían recuperar, do lixo en 
masa, o aceiro e o aluminio, posteriormen-
te conseguiuse separar o vidro, facendo 
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os recoñecidos exemplos 
de Pontevedra e Lugo por crear 

cidades máis amigábeis e intelixen-
tes en mobilidade; os puntos de vista dos 

profesionais da saúde sobre os efectos, moi 
negativos, que a contaminación polo tráfico 
ten nas persoas; as tecnoloxías que se pode 
aplicar para garantir espazos urbanos máis 
limpos; e, por último, os modelos de tráfico 
e contaminación. 

A intervención do alcalde
O alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bu-

gallo, pechou o acto de apertura da xornada 
salientando a importancia de asegurar unha 
atmosfera limpa nas cidades para asegurar 
a saúde da cidadanía. Segundo lembrou, a 
través deste proxecto instalaranse en Com-
postela 10 sensores de calidade do aire nas 
zonas de máis intensidade de circulación. 
“Isto”, dixo, “proporcionará unha imaxe en 
tempo real das condicións do aire nos mo-
mentos de maior conxestión do tráfico, para 
así poder determinar unha mellor e mais efi-
ciente xestión destes fluxos”.

Unha cuestión de tempo
O tempo bótase en riba das nosas cidades 

e xa case ninguén dubida da necesidade de 
aplicar medidas que corrixan a actual deri-
va medioambiental (os gases e partículas 
contaminantes acumúlanse e non hai xeito 
de reducilos mentres o groso do tráfico siga 
circulando á velocidade que reduce, polos 
mesmos vieiros e empregando os mesmos 

educir a presenza e a velocidade do tráfico 
contaminante é un bo xeito de comezar a 
loita contra a contaminación crecente das 
cidades, pero cómpre ir máis alá e apostar 
polas posibilidades das tecnoloxías inte-
lixentes, cada máis capacitadas para brin-
darnos respostas ás que nós, polos nosos 
propios medios, dificilmente chegaríamos 
en pouco tempo. Porque, tal e como se fixo 
saber o pasado 23 de xaneiro en Santiago, 
no edificio Cersia, loitar contra a polución do 
aire nas cidades é tamén (e sobre todo) unha 
cuestión de tempo, de actuar contra-reloxo. 

Estas foron as bases sobre as que se presen-
tou o proxecto TRAFAIR (Understanding Tra-
ffic Flows to Improve Air Quality), unha inicia-
tiva na que participa activamente o Concello 
de Compostela, xunto co Centro de Super-
computación de Galicia, o CITIUS da USC, a 
axencia GAIN e unha manchea de entidades 
internacionais. En termos máis concretos, ao 
abeiro de TRAFAIR Santiago dotarase con 10 
sensores de contaminación nas zonas máis 
críticas. Trátase de examinar ao detalle o aire 
para logo actuar en consecuencia.  

A xornada, que foi inaugurada polo al-
calde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo, 
contou con catro mesas redondas nas que 
se abordaron diversos ámbitos complemen-
tarios de acción cos que extraer, dos exem-
plos individuais, ideas conxuntas de valor: 

R

Aire para respirar
Santiago ponse con TRAFAIR á cabeza das cidades que 
loitan contra a contaminación atmosférica

Ao abeiro de 
TRAFAIR Santiago 

dotarase con 
10 sensores de 

contaminación nas 
zonas máis críticas. 

Trátase de examinar 
ao detalle o aire 

para logo actuar en 
consecuencia



TRAFAIR ten 
como obxectivo 
proporcionar ás 
administracións 
públicas ferra-
mentas para co-
ñecer a calidade 
de aire dentro da 
cidade
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Máis de dous millóns de euros e 
oito socios europeos

O proxecto ten unha duración de 24 
meses, até finais de outubro de 2020. A 
Universidade de Módena é xefe de fila do 
proxecto, no que ademais do Concello de 
Santiago tamén participan as Universida-
des de Florencia, Zaragoza e Santiago, o 
Concello de Módena, a rexión de Toscana, 
e Lepida SpA, o organismo creado pola 
rexión italiana de Emilia-Romagna para a 
implementación da Axenda Dixital. O or-
zamento total é de 2,2 millóns de euros, 
dos que case 1,7 millóns procederán de 
fondos europeos FEDER.

A intervención da directora de 
GAIN e presidenta do CESGA

Na cita participou tamén participaron 
a directora da Axencia Galega de Innova-
ción e presidenta do Centro de Supercom-
putación de Galicia (CESGA), Patricia Arge-
rey, e maila a directora xeral de Calidade 
Ambiental e Cambio Climático, María Cruz 
Ferreira. 

Patricia Argerey enmarcou este proxec-
to no compromiso de Galicia coa Axenda 
2030 e os Obxectivos de Desenvolvemen-
to Sustentábel das Nacións Unidas que 
perseguen “acadar a igualdade entre as 
persoas, protexer o planeta e asegurar 
a prosperidade no horizonte do 2030”, e 
sinalou que “a I+D+i está chamada a des-
envolver un papel clave na consecución 
destes obxectivos”.

Argerey apuntou “que todos os proxec-
tos nos que participa o CESGA teñen 
como finalidade última o benestar das 
persoas e, neste caso, o centro pon a súa 
experiencia, coñecemento e infraestru-
turas de cálculo ao servizo da mellora da 
calidade de vida das persoas contribuín-
do a un medio máis saudábel”. Patricia Ar-
gerey enxalzou “a capacidade do centro”, 
recoñecido como Infraestrutura Científico 
Técnica Singular (ICTS) polo Ministerio de 
Ciencia e Innovación, para o cálculo, trata-
mento e almacenamento de datos como 
o seu equipo humano altamente especia-
lizado dedicado á investigación en com-
putación de altas prestacións.

Pola súa banda, María Cruz Ferreira Cos-
ta, salientou que “malia que Galicia teña 
una boa calidade do aire e conta cun dos 
mellores sistemas de control e vixilan-
cia de España”, recentes investigacións 
apuntan “a que é necesario baixar máis os 
valores límites de contaminantes en aire 
ambiente fixados na lexislación actual”. 
Ao fío disto, fixo fincapé na necesidade de 
facermos fronte común para loitar contra 
a contaminación atmosférica, “tamén en 
Galicia”. 

O papel do CESGA
O CESGA fornecerá a TRAFAIR da súa 

longa experiencia en apoio tecnolóxi-
co para elaborar predicións avanzadas 
e exhaustivas, unha bagaxe que se ten 
materializado no seu traballo con Meteo-
Galicia, Portos do Estado ou co Programa 
Europeo de Monitorización Ambiental 
Copernicus). O Centro de Supercomputa-
ción de Galicia participará na xeración de 
prognósticos certeiros e pormenorizados 
sobre a calidade do aire e o fluxo de tráfi-
co en prazos de 48 horas, xerando mapas 
que permitan visualizar os resultados e to-
mar as medidas axeitadas. O seu traballo 
tamén collerá corpo coa paralelaxe e op-
timización do código de predición da ca-
lidade do aire para que poida executarse 
de forma eficiente empregando computa-
ción de alto rendemento (HPC). O CESGA, 
ademais, porá as súas infraestruturas HPC 
(computación de alto rendemento polas 
súas siglas en inglés) ao servizo da cidada-
nía e das administracións para que “dispo-
ñan dun mapa da calidade da atmosfera e 
do fluxo de tráfico na cidade de Santiago 
de Compostela”. Amais, xerará software de 
código aberto que permita realizar este 
tipo de simulacións sen “recorrer ás solu-
cións propietarias existentes”.

combustíbeis). Na xornada púxose o foco 
nos datos recentes da Sociedade Española 
de Neumoloxía e Cirurxía Torácica (SEPAR), 
nos que se se fai saber que en España pro-
dúcense 10.000 mortes ao ano por conta-
minación do aire: unha cifra que supera, 
por exemplo, aos falecementos en acci-
dentes de tráfico, que ascenderon en 2019 
a 1.700 persoas. 

Obxectivos concretos e disposi-
tivos

TRAFAIR ten como obxectivo proporcio-
nar ás administracións públicas ferramen-
tas para coñecer a calidade de aire dentro 
da cidade. Ao abeiro deste cometido, o 
Concello compostelán mercará sensores 
de baixo custo de tráfico e contaminación 
para instalalos en diferentes recantos da 
cidade, como a praza de Vigo, a praza de 
Galicia, a praza Roxa ou Virxe da Cerca. Os 
dez dispositivos previstos mediarán o nivel 
de partículas contaminantes e permitirán 
coñecer os fluxos de circulación das partí-
culas contaminantes no aire. Unha vez re-
compilados e analizados os datos, desen-
volveranse aplicacións móbiles para elevar 
a concienciación sobre a contaminación 
atmosférica urbana e crearanse ferramen-
tas de control efectivas pensadas para as 
administracións.
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A iniciativa DIXIT, que impulsa crea-
ción de contidos educativos dixitais 
innovadores coa implicación do 

profesorado e os sectores TIC e audiovi-
sual, vén de incrementar a súa oferta incor-
porando novos recursos para as materias 
de Matemáticas, Bioloxía e Xeoloxía, que 
xa están dispoñíbeis no Repositorio de 
Contidos de espazoAbalar e na plataforma 
do libro dixital.

Alumnos e profesores contan con dous 
novos bloques de contidos, un de sumas e 
restas con unidades, decenas e centenas, a 
través dun taboleiro dinámico, que mellora 
a visualización para traballar o cálculo. 
E outro de multiplicación, dedicado á 
comprensión e práctica de múltiplos dun 
número, conceptos como dobre e triplo, 
multiplicacións de varios números, mínimo 
común múltiplo etc.

Ademais, engádese o Laboratorio de 
xeometría 3D, orientado ao estudo da xeo-
metría no espazo cun enfoque dinámico 
de visualización e manipulación de figuras 
en tres dimensións.

A materia de Bioloxía e Xeoloxía conta 
cun novo Snack Experiment dedicado á 
unidade de xeoloxía, na que os alumnos 
aprenden de forma sinxela un experimen-
to e aplican de forma guiada o método 
científico que lles permite sacar conclu-
sións por eles mesmos.

Neste Snack aprenderán a preparar un 
medidor de PH para diferenciar entre unha 
substancia aceda ou básica a primeira 
ollada, cun cambio de cor. A diferenza 
dos cinco anteriores, este Snack Experi-
ment ofrece unha experiencia adaptativa 
coa posibilidade de elixir entre distintos 
camiños que axustan o contido segundo a 
decisión do alumno.

Complétase a unidade de ecosistemas 
cun novo contido que ofrece unha alter-
nativa interactiva para a aprendizaxe dos 
ecosistemas e as relacións das especies 
nunha rede trófica.

A   
Xunta vai pór en marcha o expediente dixital do 
empregado público, que permitirá a xestión elec-
trónica de todos os procesos ligados á carreira 
profesional dos profesionais da Administración 
autonómica, para o que a AMTEGA vén de licitar 
a adaptación, evolución, implantación e soporte 
da plataforma FIDES, o sistema que se está a em-

pregar no SERGAS para xestión dos recursos humanos do ámbito 
sanitario.

Unha vez en marcha, o sistema posibilitará, en palabras da axen-
cia, “a xestión integramente dixital das listaxes de contratación, 
dos procesos selectivos, dos concursos de traslados e de todo o 
relativo á carreira profesional dos traballadores da Administración 
autonómica, consolidando un expediente dixital único do empre-
gado público”.

Este expediente estará integrado no arquivo electrónico da Xun-
ta, o que garantirá, segundo informa o Goberno galego, “a súa 
interoperabilidade entre administracións, evitando que os traba-
lladores do sector público autonómico teñan que que achegar 
documentos ou acreditar méritos que xa obran en poder das ad-
ministracións”.

A implantación do novo sistema contempla, tamén, a reorgani-
zación do portal do profesional do sector público autonómico, a 
canle a través da cal os empregados públicos poderán acceder ao 
seu expediente profesional sen necesidade de solicitude previa.

A primeira fase de implantación de FIDES abranguerá aos em-
pregados públicos da administración xeral pero irase configuran-
do como a expediente dixital único para todos os empregados do 
sector público autonómico.

A licitación, cun importe de 735.000 euros, establece un prazo 
de dous anos desde a formalización do contrato para completar 
o proceso e activación progresiva das funcionalidades do sistema 
durante eses 24 meses.

Máis contidos 
innovadores DIXIT 
para Abalar

A axencia AMTEGA porá en marcha o expediente 
dixital do empregado público

Novos pasos de 
xigante para a 
eAdministración
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2019 veu marcado por unha maior presenza da banda 
larga, as redes sociais, o ecommerce e o Big Data

Medra o gasto en TIC 
das empresas galegas

O 
gasto total en novas Tec-
noloxías da Información 
e da Comunicación (TIC) 
das empresas galegas 
acadou os 408 millóns de 
euros, o que implica un 
incremento de 44 millóns 

de euros, especialmente no referente a ser-
vizos e consultas relacionadas coas devandi-
tas ferramentas dixitais. Son datos recollidos 
no informe A Sociedade da Información nas 
Empresas de Galicia, correspondente ao ano 
2019, acabado de publicar polo Observa-
torio da Sociedade da Información e a Mo-
dernización de Galicia (OSIMGA), adscrito á 
Axencia para a Modernización Tecnolóxica 
de Galicia (AMTEGA). O estudo analiza a in-
tegración das tecnoloxía dixitais en todas as 

empresas galegas, un total de 200.972, das 
que o 96,3% son microempresas, de 0 a 9 
traballadores. 

Na investigación acabada de lanzar polo 
observatorio autonómico faise saber que 
en 2019 a banda larga móbil experimentou 
“un crecemento significativo en todas as em-
presas galegas”, pero especialmente nas de 
0 a 9 empregados, onde aumenta 5 puntos 
porcentuais (chegando ao 77,2%). Tamén se 
fai saber que nas de máis persoal supérase 
o dato nacional nas empresas que teñen 10 
ou máis traballadores/as con sede ou activi-
dade en Galicia, con un 86,7% das galegas 
fronte a un indicador da banda larga móbil 
en España do 84,1%. 

As velocidades de acceso á Internet de 
100 Mbps ou superiores aumentaron 12,8 

puntos porcentuais entre as microempresas 
(28,1%), e 12,4 puntos nas empresas de 10 ou 
máis traballadores (45,1%). 

No 2019 aumentou tamén a presenza de 
páxina web nas empresas de 10 ou máis 
asalariados, tanto nas que posúen sede en 
Galicia (do 73,6% crece ao 77,9%) como nas 
que posúen sede ou realizan actividade na 
nosa Comunidade (do 77,1% pasa ao 81,6%), 
superando ademais ao datos de empresas 
españolas que posúen web empresarial 
(78,2%). 

Respecto ao uso de medios sociais con fins 
empresariais, nas empresas galegas de 10 ou 
máis empregadas e empregados o empre-
go de RRSS medrou de xeito moi relevante, 
explica o observatorio OSIMGA, que engade 
que a taxa foi quen de chegar ao 54,6%, e su-
perando a media estatal de 52,9%. A utiliza-
ción de redes sociais tamén experimenta un 
crecemento en todas as empresas galegas, 
con independencia do seu tamaño, superan-
do o indicador da media a nivel España. 

Tamén se incrementan as vendas e as com-
pras a través de Internet ao longo do último 
ano, producíndose unha subida no caso das 
compras para empresas de 10 ou máis em-
pregados  as de 8,4 puntos. No relativo as 
vendas a través de comercio electrónico, o in-
cremento nas  microempresas foi de 2,5 pun-
tos, e nas de máis persoal foi de 4,7 puntos.

Big Data (análise de información a 
gran escala) e formación

Durante o último ano o uso de ferramen-
tas de análise de información a gran escala 
(Big Data) nas empresas galegas de 10 ou 
máis traballadores (10,3%), foi superior ao 
das empresas españolas (8,3%), segundo se 
reflicte na investigación do OSIMGA, na que 
se engade que “un 75,8% das microempresas 
emprega software libre para esta análise de 
Big Data”. 

Xestións coas Administracións 
Públicas e política de seguridade

A interacción das empresas galegas coas 
Administracións Públicas a través de Internet 
durante o último ano, supera, á marxe do ta-
maño da empresa, aos datos a nivel estatal.  
No 2019 incrementáronse as medidas de 
seguridade tecnolóxico-dixital utilizadas nas 
empresas, cun crecemento de 9,9 puntos nas 
de 0 a 9 traballadores/as e de 7,9 puntos nas 
empresas de 10 ou máis asalariados/as con 
sede ou actividade en Galicia. 

Todos os informes e documentos do 
OSIMGA distribúense libremente na Rede 
baixo licenza  Creative Commons e están 
dispoñíbeis na web do Observatorio:  www.
osimga.gal. 
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Os enxeñeiros técnicos 
de telecomunicacións 
galegos reivindican o 
seu papel profesional

ornadas técnicas, premios de recoñece-
mento, presentacións e reivindicacións, 
todo isto tivo lugar no I ForoTelecos Galicia, 
un evento ambicioso para dar a coñecer o 
recentemente creado Colexio de Enxe-
ñeiros Técnicos de Telecomunicacións de 
Galicia e arrincar así a súa actividade. 

O Hotel Ciudad de Vigo foi o escenario 
elixido ao que acudiron enxeñeiros de toda 
Galicia para apoiar esta primeira acción do 
COETTGA, que comezaba á primeira hora 
da tarde con dous relatorios técnicos sobre 
O edificio intelixente, modo IoT, e O segundo 
dividendo dixital, impartidas por José Luis 
Fernández (Televés) e Eladio Gutiérrez (ex 

telecomunicacións naquelas esferas públi-
cas que teñen que adaptarse á dixitaliza-
ción e novas tecnoloxías, a fin de reforzar e 
impulsar o valor de proxectos de enxeñería 
técnica de telecomunicacións, fundamen-
tais na transformación e innovación de 
toda a sociedade. De feito, Martínez lem-
brou que a creación deste colexio como 

director de RTVE dixital). Nelas destacou a 
presenza de novos estudantes de Enxe-
ñería Técnica de Telecomunicacións, moi 
interesados por cada unha dos relatorios e 
as experiencias prácticas que transmitiron. 

Na primeira das charlas, D. Eladio Gutié-
rrez destacou a importancia de resintonizar 
as canles de televisión debido ao inminen-
te segundo dividendo dixital. Porén relatou 
a importancia de regular o uso do espectro 
radioeléctrico ao tratarse dun recurso 
limitado e intanxible pero que no noso día 
a día tradúcese en Wi-Fi, 5G, TV, móbil ou 
servizos de emerxencias… 

Doutra banda, Fernández comentou que 
desde Televés apostan por un modelo 4.0 
que incorpora á cidade unha infraestru-
tura con intelixencia distribuída na que o 
edificio se converte nun nodo da internet 
das Cousas.

O resto da velada completouse cun cóctel 
na terraza superior do hotel e a entrega 
dos Premios Enxeño 2019, para finalizar 
cunha cea de confraternización que contou 
coa presenza do alcalde de Vigo, Abel 
Caballero.

Antes da entrega dos recoñecementos 
a entidades e profesionais, José Manuel 
Martínez, decano do COETTGA, dirixiu 
unhas palabras para reivindicar a presenza 
e visibilización dos enxeñeiros técnicos en 
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Mi.Red, Mujeres In-
genieras en Red é un 
proxecto de identifica-
ción e promoción do 
talento feminino que 
fomenta as capacidades, 
habilidades técnicas e 
de liderado das profe-
sionais das telecomuni-
cacións.

Premios Enxeño 2019
A continuación, os responsables do 

COETTGA fixeron entrega dos Premios 
Enxeño 2019, unha primeira edición de 
galardóns que recoñece a traxectoria de 
profesionais e entidades no mundo das Te-
lecomunicacións. 

O primeiro premio recaeu na AMTEGA 
polo seu labor de promoción e fomento 
da implantación de novas tecnoloxías en 
todo o territorio galego; seguina a Zona 
Franca de Vigo, por ser entidade referente 
e potenciadora da innovación tecnolóxica 
no ámbito empresarial galego; e a Área de 
Telecomunicación do Corpo Nacional de 
Policía, pola utilización e aplicación das 
TIC, pola súa traxectoria, traballo, constan-
cia e formación continuada en temáticas 
innovadoras e principais desenvolvedores 
de novas técnicas e aplicacións nas súas 
investigacións.

Tamén recibiu un Premio Enxeño 2019 
Televés por ser unha empresa líder no sec-
tor de equipamentos de recepción de TDT 
en España. Con presenza internacional en 
máis de 50 países e que fixo da súa pará-
bola amarela un sinal de identidade. Cons-
titúe un exemplo para todos os enxeñeiros 
de telecomunicacións.

Marcus Fernández, webmaster e subdi-
rector de Código Cero, recibiu un Premio 
Enxeño 2019 pola promoción e difusión 
das telecomunicación e polo achegamento 
á sociedade das TIC e a interpretación dos 
coñecementos máis técnicos de maneira 
que sexan comprensibles e de utilidade 
para os usuarios. Entendemos que con este 
galardón recoñécese o valor dos preto de 
19 anos de divulgación tecnolóxica dende 
Galicia e en galego de Código Cero.

Para rematar, entregáronse premios ao 
mellor expediente académico a Samuel 
Fernández Menduiña, ao Enxeñeiro Senior 
Alfredo Fernández Fernández, colexiado 
número 340, e ao Enxeñeiro do Ano a Javier 
Otero Méndez, colexiado número 7714.

Pechou o acto Abel Caballero, alcalde 
de Vigo, nunha intervención na que reco-
ñeceu a importancia do traballo dos enxe-
ñeiros técnicos en telecomunicacións na 
cidade olívica. 

demarcación do estatal, xorde da necesida-
de de representar a este colectivo e darlle 
visibilidade, así como apoiar iniciativas e 
proxectos relacionados coas TIC’ s e os seus 
profesionais.

O decano do COETTGA lembrou que 
detrás das grandes evolucións dixitais de 
hoxe en día, como blockchain, 5G, big data, 

ciberseguridad, Turismo dixital, drons ou 
smart cities hai profesionais das telecomu-
nicacións, polo que, ademais de ser unha 
profesión con alta inserción laboral, é tamén 
eixo central da maioría das transformacións 
que está a sufrir o mundo hoxe en día. 

O acto previo á cea foi aproveitado para 
presentar aos asistentes a iniciativa Mi.Red, 
Mujeres Ingenieras en Red, un proxecto de 
identificación e promoción do talento femi-
nino que fomenta as capacidades, habilida-
des técnicas e de liderado das profesionais 
das telecomunicacións.
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Unha Smart City 
chamada Coruña
A cidade reestrutura a súa web e fai 
avanzar o seu proxecto da Cidade das TIC

Se houbese algunha barreira comuni-
cativa entre a páxina web do Concello 
da Coruña e a cidadanía, o Goberno 

local vén de facer un esforzo por eliminala 
a través da fórmula do sinxelo, o intuitivo, o 
participativo e o accesíbel. Así se presentou 
a nova feitura de coruna.gal, cuxos detalles 
foron dados a coñecer polo concelleiro de 
Réxime Interior, José Manuel Lage, quen 
mostrou a súa arela de lograr que ao final 
do mandato a metade da cidadanía realice 
os seus trámites de maneira telemática. Se-
gundo engadiu, a nova web está concibida 
para ser plenamente empregada dende os 
dispositivos móbiles, xa que, máis do 50% 
da cidadanía acceden á web a través do seu 
smarthpone.

O obxectivo destas melloras, dixo, está 
en “mellorar os servizos que se prestan en 
Internet a través dun único portal onde 
están integradas todas as webs municipais”. 
Durante a presentación, Lage explicou que 
a páxina é unha segunda porta de entrada 
ao concello: “Estamos ante un cambio de 
época que debe permitir á cidadanía, no 
menor tempo, facer xestións e atopar a in-
formación que busca, e ninguén debe ficar 
fóra”, dixo, recoñecendo que para acadar 
estes obxectivos foi preciso poñer o foco na 
navegabilidade, mellorándoa, e na estrutu-
ra da información. O que buscabamos, ex-
plicou, “é suprimir todas as barreiras virtuais 
que se atopa a cidadanía, remover atrancos 
e desigualdades a través da tecnoloxía". 

No eido participativo lembrou que todas 
as páxinas levan un formulario feedback a 
través do cal, a veciñanza poderá suxerir 
melloras ou comunicar erros. 

Polo que se refire aos desafíos vindeiros, 
o Concello ampliou a marxe de uso da sede 
electrónica sede.coruna.gob.es (EIDUS), 
da oficina virtual tributaria, do sistema de 
presentación e consulta de avisos, queixas 
e reclamacións e do portal de mobilidade, 
entre outras actuacións.

Para materializar a renovación da web 
fíxose unha investigación previa e ex-
haustiva que incluíu enquisas á cidadanía 
e consultas a persoas expertas e persoal 
municipal que serviron para “identificar 
as necesidades reais”, así como as áreas 
de mellora da web. Deste xeito, preto de 
11.900 persoas reflectiron os seus intereses, 
as súas opinións e demandas. 

O  25 de xaneiro celebrouse na Coru-
ña unha nova sesión ao abeiro do 
#LAIC, o Laboratorio Audiovisual de 

Innovación e Creación de Coruña Dixital. 
Foi unha cita con Rubén Lázaro, realizador 
en V de Vídeo e experto en 360º en Siente 
VR, que achegou aos participantes ao 
mundo da captación de imaxes en formato 
panorámico e á Realidade Virtual aplicada 
ás experiencias fotográficas e audiovisuais. 
A xornada comezou cunha aproximación á 
orixe da VR (máis antigo do que poidamos 
pensar nun principio) e cunha clarificación 
de conceptos (Lázaro avaliou os detalles e 
posibilidades dos diferentes visores e fixo 
unha distinción entre tecnoloxía 360º e a 
Virtual Reality).

Na segunda parte do obradoiro, os asis-
tentes puideron coñecer diferentes tipos 
de cámaras e empregalas para experimen-
tar coa realización de vídeos e fotografías, 
obtendo, segundo indicou Coruña Dixital, 
resultados “moi curiosos”, tal e como se 
pode apreciar na fotografía principal que 
acompaña este texto. 

Despois desta parte práctica, as e os 
participantes mergulláronse no mundo da 
edición, introducíndose nas técnicas máis 
empregadas de post-produción e de pro-
cesado de imaxes en 360º e en VR. A cita 
formativa rematou cunha vertente inte-
ractiva, na que se visualizaron os vídeos 

gravados en formato envolvente cos lentes 
de Realidade Virtual. 

Para quen no o saiba, o #LAIC, o Labo-
ratorio Audiovisual de Innovación e Crea-
ción, é un ciclo de encontros divulgativos e 
participativos de Coruña Dixital (Concello 
da Coruña) para persoas interesadas na 
cultura audiovisual, os novos medios e a 
transformación dixital. Nesta convocatoria 
en curso, que arrincou a finais de 2019, vol-
verán participar, coma nas anteriores en-
tregas, cineastas, produtoras, estudantes, 
docentes, profesionais da comunicación e 
do deseño, activistas, artistas, tecnólogas e 
especialistas en ferramentas dixitais. 

O obxectivo último é converter A Coru-
ña “nun polo estratéxico de innovación, 
creatividade e boas prácticas que xeren 
modelos de traballo audiovisual sustentá-
bel”, en palabras do Coruña Dixital. 

A nova edición xira arredor da creación 
dixital transmedia, é dicir, de historias que 
se expanden en múltiples dispositivos e 
formatos, cunha participación activa dos 
públicos. 

Na páxina web do laboratorio (http://
corunadixital.gal/iniciativa/laic/) temos 
todo tipo de datos informativos sobre os 
obxectivos e natureza do programa, ao 
que se engade un vídeo recentemente 
pendurado no que se informa dos logros 
de 2019. 

Nova web

As experiencias en 360º centraron 
un novo obradoiro do #LAIC

Nova web
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A   Universidade da Coruña acolleu o 14 de 
xaneiro a toma de posesión oficial do 
novo reitor, Julio Abalde: un concorrido 

acto ateigado de docentes, investigadores, 
emprendedores e representantes políticos e 
que serviu, entre outras cousas, para mostrar as 
vindeiras liñas de traballo da UDC en materia 
de excelencia académica, transferencia e 
transformación. No acto interveu o presidente 
do Goberno galego, Alberto Núñez Feijóo, 
quen mostrou o seu pleno apoio a proxectos 
tecnolóxicos referenciais da UDC, como por 
exemplo a Cidade das TIC (a conversión da 
antiga Fábrica de Armas nun ecosistema local a 
prol do coñecemento e das empresas dixitais e 
innovadoras). 

Segundo fixo saber, o proxecto é “a proba 
de que a Universidade da Coruña aposta 
firmemente por unir os campus coa súa 
contorna”. Nas súas palabras, a Xunta apoiará 
a iniciativa “porque será útil para o sector das 
tecnoloxías, para a cidade e para Galicia”. 

Apoio á Cidades das TIC
Como lembraremos, o proxecto da Cidade 

das TIC colleu impulso en 2019, da man da UDC 
en colaboración co Clúster TIC, que viron nas 
instalacións da Fábrica de Armas (arestora en 
desuso) e na súa privilexiada situación unha 
gran oportunidade para acubillar e impulsar 
a actividade das nosas empresas do eido 
tecnolóxico-dixital, un sector de gran proxección 
na Coruña e na súa área metropolitana e que 
en repetidas ocasións mostrou a necesidade 
de dispoñer de novos espazos para ampliar 
instalacións e desenvolver novos servizos. 

A Cidade estaría emprazada nunha 
infraestrutura singular na que convivirían 
as empresas, a Universidade da Coruña e os 
centros tecnolóxicos asociados para xerar 
sinerxías e converter A Coruña e Galicia nun 
polo de innovación TIC con visión internacional. 
A súa situación, preto do Campus de Elviña, 
facilitaria a conexión e a colaboración con 
centros de Santiago, Vigo  e o polo aeronáutico 
de Lugo. 

O Concello da Coru-

ña lanzou un pro-

grama de beta-

testing á cidadanía para 

probar a nova aplicación 

de pago con móbil do bus 

urbano, a ferramenta App 

Millennium Próxima. O 

beta-testing ou probas de 

software é un proceso que 

permite verificar e demos-

trar a calidade dun progra-

ma cando está rematado 

ou case rematado. É a fase 

que segue ás probas. A 

este respecto, o Concello 

informou de que xa recibiu 

200 solicitudes de usuarios 

para ultimar a devandita 

aplicación móbil. 

A ferramenta, que per-

mitirá á cidadanía o pago 

das viaxes no transporte 

público co seu dispositivo 

(co único requirimento de 

ter nos seus trebellos o 

sistema operativo Android 

e soporte de tecnoloxía 

NFC), estará a disposición 

da cidadanía nos vindeiros 

meses, co engadido extra 

de contar nestes últimos 

controis de calidade co 

respaldo de 200 usuarios-

examinadores. 

200 beta-testers 
poñen a punto a 
app que permitirá 
o pago do bus co 
móbil

A Biblioteca Durán Loriga ofrece 
formación TIC para escolares

A Biblioteca Durán Loriga 
vai ofrecer formación 
tecnolóxica para os 

escolares nunha nova edición 
do seu programa BiblioTech, 
abeirado ao amplo programa 
de divulgación para persoas 
de todas as idades que se 
están a desenvolver dende 
unha manchea de recantos 
da cidade baixo o 
selo Coruña Dixital. 
Polo que respecta 
a BiblioTECH, é un 
programa formado 
por unha serie de 
accións informativas, 
formativas e eminen-
temente prácticas 
que se desenvolven 
na Biblioteca Infantil e 
Xuvenil Durán Loriga 

e que se centran no uso crea-
tivo, crítico e seguro das TIC 
(Tecnoloxías da Información e 
a Comunicación).

A nova tempada de Biblio-
TECH ofrece varios obradoiros 
entre febreiro e abril para 
diferentes franxas de idade. 
Trátase das seguintes activi-
dades formativas: 

•	 Realidade Aumentada nos 
contos. Para nenos e nenas 
de 4 a 7 anos

•	 Hologramas e experiencias 
coa luz. Para rapazada de 7 
a 12 anos.

•	 Taller de Música Electróni-
ca: Hackeando Música. De 8 
a 14 anos. 



 
Xosé Mosquera Pérez - O Vellos dos Contos 1933

 
EL Pueblo Gallego, Páx.10 
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L
ogo de anos de estudos sobre os 
campos eléctricos e magnéticos, 
en 1873 o físico escocés James 
Clerk Maxwell expoñía publica-
mente a súa teoría sobre as on-
das electromagnéticas, base das 
emisións de radio tal como a co-

ñecemos, e en 1887 o físico alemán Heinrich 
Hertz descubría como producilas e detecta-
las. A partir deses descubrimentos, en 1894 
o enxeñeiro serbio Nikola Tesla fai unha de-
mostración en público dunha transmisión de 
radio e en 1895 o italiano Guglielmo Marconi 
constrúe o primeiro sistema de radio orien-
tado á telegrafía sen fíos. O 27 de agosto de 
1902 Marconi entrou no porto de Ferrol no 
cruceiro italiano Carlo Alberto, ensaiando 
unha versión mellorada do seu sistema de te-
legrafía sen fíos, e logrando a comunicación 
entre Ferrol e Londres.

Mentres, outros investigadores probaban 
a transmisión de sons a través das ondas de 
radio. Por exemplo, o sacerdote brasileiro 
Roberto Landell de Moura, que tras varios 
anos de experimentos, o 3 de xuño de 1900 
ensaiou con éxito aparellos para transmitir 
sons ademais de sinais telegráficos a través 
da radio. O enxeñeiro canadense Reginald 
Fessenden traballaba no outono de 1900 
para conseguir que fose a voz humana a que 
viaxara polas ondas, e non só mensaxes en 
códigos telegráficos coma o de Samuel Mor-
se, ou sons simples e códigos, como quería 
Landell de Moura.

Os traballos máis recentes indican que 
Fesseden logrou transmitir a voz humana 
por primeira vez a través de sinais de radio o 
día 23 de decembro de 1900, en Rock Point, 
Maryland (Estados Unidos), a unha distancia 
de 1,6 quilómetros que separaban o aparello 
emisor do receptor. Iso si, naquel momento 
a calidade nas emisións non era suficiente 
como para poder comercializar o invento. 

Tras a introdución de melloras, as emisións 
comerciais de programas regulares de voz e 
música comézaas en febreiro de 1920 no Rei-
no Unido a compañía de Guglielmo Marconi. 
Radio Barcelona empeza as súas emisións o 
14 de novembro de 1924 e no mesmo mes 
Ricardo Urgoiti fundaba en Madrid Unión Ra-
dio, que en 1925 poría en marcha a primeira 
cadea española de emisoras de radio.

Henrique Neira lémbranos o 120 aniversario 
dos experimentos de Reginald Fessenden

Cando a voz viaxou 
polas ondas de radio

Nese mesmo ano, en 1925, os irmáns Juan 
e José Portela Seijo instalaron a primeira 
emisora de radio experimental en Galicia no 
faiado dunha casa na rúa compostelá da Aci-
bechería.

Tamén había participación galega en pro-
gramas de emisoras de fóra: o diario El Pue-
blo Gallego anunciaba para o 29 de marzo de 
1932 a transmisión por Radio Barcelona dun 
festival do Centro Cultural Gallego da cida-
de no que participarían a soprano Carmen 
Ramos Palazón, a moza Carmen Richart e a 
nena Pilar Bértola Cabaleiro. Esta última, de 
12 anos pero xa gañadora de dous certames 
literarios, recitará poesías de autores galegos 
coma Ramón Cabanillas o Día de Galicia de 

1933, evento que tamén transmitiu Radio 
Barcelona, así que quizais tamén empregou 
o galego no acto de 1932; sería unha das pri-
meiras veces que a lingua galega viaxou po-
las ondas da radio.

A primeira emisora estable de radio en Ga-
licia nace tamén en Santiago, co nome Emi-
sora Compostelana EAJ4 e logo EAJ4 Radio 
Galicia. O diario pontevedrés El País do 7 de 
xaneiro de 1933 anuncia que o día seguinte 
comezaría a emisora a emitir "propagan-
da estatutista", pois efectivamente foi unha 
eficaz ferramenta de propaganda a favor 
do Estatuto de Galicia de 1936. Nela falarán 
persoeiros da cultura galega como Antonio 
Fraguas ou Xosé Mosquera Pérez, primeira 
estrela da radio galega e en galego co seu 
personaxe O Vello dos Contos. 

Tras eses inicios prometedores, a lingua 
galega quedou excluída case por completo 
da radio en Galicia durante décadas unha 
vez iniciada a Guerra Civil, aínda que se puido 
empregar no exterior, en emisións da BBC de 
Londres e programas de colectivos galegos 
na emigración americana. En terras galegas 
escoitábanse emisoras como RNE, Ser e Ra-
dio Popular, con oficinas na comunidade.

No último cuarto do século XX, coa chega-
da da democracia, xorden emisoras comar-
cais e locais que inclúen espazos en lingua 
galega nas súas emisións. Por fin, o 24 de fe-
breiro de 1985 inicia as súas emisións 100% 
en galego a Radio Galega, emisora pública 
autonómica, o que marca un fito no panora-
ma radiofónico galego. Este mes de febreiro 
de 2020 celebra, por tanto, 35 anos de emi-
sións. 



A  
escola de negocios 
dixitais HUB presen-
tou nas súas insta-
lacións na Coruña 
o Draft Coder Boot-
camp, un programa 
formativo que bus-

ca responder á demanda de talento 
programador por parte do mercado 
laboral, moi concretamente das em-
presas tecnolóxicas galegas, que ven 
limitada a súa capacidade de medrar 
e competir pola falta de profesionais 
cualificados.

HUB desenvolve o Draft Coder 
Bootcamp da man de cinco empresas 
tecnolóxicas galegas (Aldaba, Balidea, 
Auren, Premium Leads e Webphone) 
que buscan captar a boa parte dos 
participantes deste programa de for-
mación intensivo e financiarán bolsas 
para facilitar o acceso a esta forma-
ción (que serán proporcionais ao ren-
demento dos alumnos).

O Draft Coder Bootcamp desenvol-
verase a partires do 16 de marzo ao 
longo de 18 semanas de formación 
(cun total de 640 horas) e outras 8 
semanas en prácticas nas 5 empresas 
colaboradoras que comprométense a 
cubrir 9 postos de traballo con algúns 
dos 12 alumnos que poderán acceder 
a este Bootcamp.

HUB presenta 
un programa de 
formación intensiva 
de programadores

Poderán ser alumnos desta inicia-
tiva persoas con pensamento lóxico, 
actitude positiva e capacidade de 
esforzo, non esixíndose experiencia, 
coñecementos previos nin titulación 
superior (aínda que esta última valo-
rarase no proceso de selección), e o in-
vestimento económico que terán que 
realizar parte dos 2.600 euros, que é 
a primeira cota que deberán asumir 
os alumnos, mentres que a segunda 
cota de 1.900 euros poderá verse re-
ducida a través das 9 bolsas patroci-
nadas polas empresas participantes. 
Existe unha terceira cota que será do 
10% do salario bruto do primeiro ano 
de traballo tras o Bootcamp (estima-
do entre os 17.000 e 20.000 euros), 
ou sexa, que se un alumno non con-
segue a integración laboral non tería 
que satisfacer esta cantidade, deixan-
do claro que os responsables desta 
iniciativa confían no seu éxito.

Este programa de formación inten-
siva quere que o alumnado asimile 
os fundamentos do HTML e do CSS, 
que aprenda a deseñar interfaces 
responsive, que coñeza o funciona-
mento das API REST e pase a afondar 
na programación en JavaScript (ES6, 
Node.js, ReactJS), para rematar sen-
do capaz de deseñar e implementar 
aplicacións reais utilizando técnicas 
e ferramentas aprendidas durante 
xornadas de formación cunha grande 
compoñente práctica.

Encargaranse da formación do Dra-
ft Coder Bootcamp profesionais con 
grande experiencia: Carlos González 
(fullstack developer en HUB), David 
García Fernández (consultor de Sho-
pify, AWS e Serverless en MelodyVR), 
Diego Pérez Martínez (desenvolve-
dor en Salesforce Commerce Cloud) 
e Rafael Vizcaíno González (fullstack 
developer).

Dende HUB animan a participar no 
Bootcamp a persoas dispostas a de-
dicar 4 meses da súa vida a formarse 
para converterse en profesionais co-
tizados e en permanente demanda 
laboral. 
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 O Colexio Profesio-
nal de Enxeñaría en 

Informática de Galicia (CPEIG) 
e a Consellería de Educación 
veñen de convocar a cuarta 
edición dun certame escolar 
directamente encamiñado 
a mellorar os usos que lle 
damos a Internet e as posibili-
dades de formación, comuni-
cación, autonomía e creativi-
dade que as novas tecnoloxías 
nos ofrecen. Estamos a falar 
do Concurso literario infantil 
e xuvenil sobre a protección 
de datos, dirixido a nenas e 
nenos de 5º e 6º de Primaria e 
alumnos e alumnos de 1º a 4º 
de ESO. 

Respecto dos obxectivos 
conxuntos que se buscan con 
esta iniciativa, as dúas enti-
dades avogan por sensibilizar 
á sociedade galega sobre a 
importancia de incorporarse 
á cultura da salvagarda da 
información propia e allea, 
nomeadamente os menores 
de idade, sendo o devandito 
concurso unha importante 
contribución ao devandito. 
O CPEIG e Educación tamén 
buscan “promover o coñe-
cemento entre a cidadanía 
sobre cales son os seus 
dereitos e responsabilidades 
en materia de protección de 
datos”.

O alumnado poderá presen-
tar ao certame diversos xé-
neros literarios como o artigo 
xornalístico, exposición divul-
gativa (entrada de blogue ou 
artigo de divulgación), conto 
ou relato curto, todos obras 
inéditas escritas en lingua ga-
lega. Estes traballos deberán 
responder a preguntas como 
“Que é para ti a protección 
de datos, como afecta no teu 
día a día?”, ou “Como podo 
protexer os meus datos?”. Os 
textos de referencia serán o 
Protocolo de Protección de 
Datos da Consellería de Edu-
cación, Universidade e Forma-
ción Profesional e as publica-
cións da Axencia Española de 
Protección de Datos. 

A operadora de 
raizame galega R 

vén de comezar o ano 
cun relevante recoñece-
mento: as boas cuali-
ficacións concedidas 
polos consumidores de 
produtos de telefonía 
fixa e acceso a Internet 
que participaron no 
estudo ISCX (Índice 
Stiga de Experiencia de 
Cliente) de 2019, no que 
lle outorgan á compañía 
con base de operacións 
na Coruña unha pun-

tuación de 23,1%, por 
diante doutros opera-
dores de telecomunica-
cións, situándose como 
a firma mellor valorada 
pola cidadanía no seu 
segmento.

Para o estudo, que a 
consultora Stiga realiza 
desde hai 15 anos, obti-
véronse máis de 28.000 
opinións ao longo do 
ano pasado, e utilizouse 
unha mostra aleatoria de 
consumidores. Os crite-
rios de valoración deste 

índice son os mesmos 
para todas as empresas e 
sectores e utilízase unha 
escala de 0 a 10 puntos. 
Para obter o indicador 
ISCX contémplase no 
cálculo a satisfacción co 
servizo, a intención de 
continuidade futura e 
a intención de reco-
mendación. Ademais, 
identifícanse as mellores 
prácticas e a percepción 
que os clientes teñen 
dos servizos que reciben 
tras responder a outras 
cuestións fundamentais 
sobre a imaxe de marca 
ou os prezos. De todo 
iso extráense as porcen-
taxes de clientes “moi 
satisfeitos”, “moi fieis” e 
con “total intención de 
recomendar”.

Os traballos realizados 
sobre a base de 2019 
guindan un panorama 
moi alentador para R, 
xa que a operadora de 
orixe galega pasou a 
formar parte do grupo 
de 13 empresas mellor 
situadas de España, de 
entre as 200 que inte-
gran a clasificación anual 
de líderes sectoriais, 
analizados por Stiga. 
Deste xeito, R comparte 
espazo con Amazon, 
Uber, Mercadona, Net-
flix, Mercedes Benz ou 
Repsol. 

O CPEIG e Educación 
lanzan novo concurso 
escolar sobre 
protección de datos

R, recoñecida como líder estatal en 
telefonía fixa e acceso a Internet

NOVAS TIC

Humor tecnolóxico de Henrique Neira
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 NOVAS TIC

 A Universidade de 
Vigo e Asociación 

Española de Robótica e 
Automatización veñen de 
xuntar forzas para impulsar 
a Industria 4.0. A alianza 
formalizouse este martes 
4 de febreiro co acordo de 
colaboración asinado entre 
a Universidade de Vigo e a 
Asociación Española de Ro-
bótica e Automatización, ru-
bricado polo reitor, Manuel 
Reigosa, e o vicepresidente 
da entidade, Salvador Giró. 

Un día máis tarde, ao 
abeiro desta cooperación, 
celebrouse na Escola de 
Enxeñaría Industrial unha 
xornada técnica sobre os 
recursos innovadores que 
impulsan a automatización 
e a intelixencia nos ámbitos 
empresariais, e na que par-
ticiparon empresas como 
ABB, Kuka, Omron, Universal 
Robots ou Schunk.

Segundo nos fixo saber o 
profesor do Departamento 
de Enxeñaría de Sistemas 
e Automática Ignacio 
Armesto, este acordo xurde 
da colaboración de AER 
coas Xornadas de Automa-
tización Industrial (as JAI), 
que el mesmo coordina: 
“O que buscamos dende a 
UVigo con este convenio 
é mellorar a formación do 
noso alumnado e profesora-
do a través de conferencias, 
cursos, xornadas, material 
didáctico, etc. no eido da 
robótica e a automatización 
industrial”. 

  A serie de televisión O Sabor das Mar-
garidas, un fito no noso audiovisual 

por ser a primeira serie en lingua galega que 
chegou á plataforma tecnolóxica Netflix (e 
tamén polas importantes audiencias acada-
das nesta canle internacional de streaming, 
onde está dispoñíbel en 30 idiomas), vén de 
recibir un importante pulo da Deputación de 
Lugo, que colaborará económica e promo-
cionalmente coa serie, hoxe mergullada na 
materialización da súa segunda tempada. 

Como lembraremos, a segunda tempada 
da serie estase a filmar nunha manchea de 
recantos Lugo, en paraxes como a Ribeira 
Sacra, o Pazo de Adai, O Corgo, ou a capital 
lucense.

A UVigo xunta forzas 
coa Asociación 
de Robótica e 
Automatización

A Deputación de Lugo apoia a segunda 
tempada de O Sabor das Margaridas

 A Mancomunidade de 
Concellos de Arousa Norte 

presentou unha innovadora 
iniciativa de comunicación para 
facer que a información cultural, 
lúdica e turística dos termos mu-
nicipais que integran a entidade 
(Ribeira, A Pobra do Caramiñal, 
Boiro e Rianxo) estea o máis 
preto posíbel de residentes e 
visitantes. Estamos a falar da web 
axendabarbanza.gal, unha páxina 
onde consultar información actualizada 
da comarca e construída, segundo se 
fixo saber este mércores ante os medios, 
“sobre a coordinación de esforzos e a 
optimización dos recursos dos catro con-
cellos da Mancomunidade”.

Na presentación lembrouse que Arousa 
Norte, a vertente sur da comarca do 
Barbanza, é un territorio “moi vivo e di-
námico, social e culturalmente”, polo que 
cumpría a posta en marcha dunha canle 
única que xuntase a información xerada 

cada semana por concellos, asociacións 
e entidades privadas de toda índole, co 
fin de dar forma a un espazo informativo 
centralizador.

Na axenda, xa dispoñíbel, os internautas 
poden atopar distintas propostas culturais 
en función do concello no que se realice, 
así como a tipoloxía de categoría na 
que se atopa: cinema, evento deportivo, 
exposición, presentación, ruta turística, 
visita guiada, concerto, representación 
teatral. 

O presidente provincial, José Tomé, 
subliñou que colaborar con O Sabor das 
Margaridas, da produtora galega CTV, 
supón “unha gran oportunidade para 
a proxección internacional da riqueza 
paisaxística e cultural da provincia”. E 
engadiu: “É un xeito moi efectivo de 
dar a coñecer a nosa terra, de incenti-
var o turismo, de chegar aos demais. 
Estou convencido de que ingleses e 
irlandeses, que situaron O Sabor das 
Margaridas como unha das súas series 
favoritas en Netflix, terán grazas a 
esta ficción máis motivos para querer 
coñecer a provincia de Lugo e para vir a 
visitarnos”. 

Arousa Norte lanza na 
Rede unha completa axenda 
cultural 
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TREBELLOS

A cámara Fujifilm X-T200 é unha 
interesante proposta que consiste 
nunha cámara sen espello con 
obxectivos intercambiables e un 
peso de só 370 gramos equipada 
cun sensor APS-C de 24,24 Mpíxeles 
e prestacións que poden resultar 
moi atractivas, como unha tecno-
loxía de reprodución de cor única 
e a posibilidade de gravar vídeo 
en 4K de xeito estable ou con HDR, 
de xeito que pode resultar práctica 
tanto para conseguir instantáneas 
de calidade como para conseguir 
boas gravacións de vídeo.

Unha das características máis 
visibles da X-T200 é a súa pantalla 
táctil de 3,5 polgadas que pode 
abaterse para facilitar o seu uso en 
máis posturas (presentando un bri-
llo máximo dunhas 1.000 candeas 
de xeito que pode ser visible en 
exteriores nun día soleado).

A cámara Fujifilm X-T200 destacará polas 
súas posibilidades de gravación de vídeo
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No que se refire á gravación de 
vídeo, un dos puntos fortes da 
cámara, temos que opde gravar 
en 4K a 30 imaxes por segundo 
ou a 60 imaxes por segundo en 
Full-HD, contando con modo de 
gravación con HDR, modo de 
cámara lenta a 120 imaxes por 
segundo e unha opción bastante 
sorprendente: é a primeira cáma-
ra dixital de Fujifilm con modo de 
gimbal dixital, que aproveita os 
xiroscopios da cámara para evitar 
vibracións durante a gravación de 
vídeo, prestación moi habitual en 
smartphones, pero non tan habi-
tual en cámaras fotográficas.

Prevese que esta cámara custe 
699,95 dólares solta e 799,95 dó-
lares cun obxectivo de 15-45mm 
(figurando nalgunhas tendas 
europeas esta última a un prezo 
de 849 euros).
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Dende Logitech están a recu-
perar certa preocupación pola 
ergonomía, e ao igual que hai ano 
e medio sorprenderon co rato Lo-
gitech MX Vertical, agora presenta 
o teclado Logitech Ergo K860, que 
promete unha experiencia de uso 
máis confortable grazas á súa cur-
vatura e os seus repousa pulsos, de 
xeito que durante o tecleo pódese 
manter unha postura máis natural.

O que máis sorprende deste te-
clado é que recupera unha tenden-
cia que parecía abandonada, a de 
dividir a parte principal do teclado 
pola metade, separando fisicamen-
te as teclas correspondentes a cada 

man, conseguindo así unha mellor 
orientación dos dedos dende unha 
postura cómoda.

Este teclado pode conectarse 
por Bluetooth con até 3 disposi-
tivos ou enlazarse a través dun 
receptor USB, sendo compatible 
tanto con macOS como con Win-
dows. Tamén conta con teclado 
numérico, e aliméntase mediante 
un par de baterías AAA (coas que 
consegue unha autonomía de até 
2 anos).

O prezo deste produto nos 
EE.UU. será de 129,99 dólares 
(o prezo europeo aínda non foi 
anunciado).

Logitech presenta un novo teclado ergonómico

>

Hai máis de 2 anos Apple pre-
sentou o AirPower, unha base de 
carga que sería capaz de cargar 
3 dispositivos simultáneos sen 
fíos, que ano e medio despois 
cancelouse oficialmente, ante 
as dificultades para que este 
produto cumprise co prometido 
pola compañía da mazá, pero 
este concepto inspirou a outros 
fabricantes para preparar produ-
tos semellantes como a base de 
carga ZENS Liberty, que integra 
16 bobinas de carga indutiva so-
lapadas para poder cargar dispo-
sitivos en case calquera posición 
na súa superficie, sendo capaz de 
achegar carga a 2 dispositivos á 
vez, entregando até 30 watts (15 
watts por dispositivo), ou sexa, 
permitindo a carga rápida de 
dispositivos de Apple e Samsung 
que soporten carga Qi.

Esta base de carga tamén 
conta cun porto USB de 2,4 
amperes para cargar algún dis-
positivo adicional, e onde pode 
colocarse un orixinal cargador 
USB para o Apple Watch (con 
certificación MFi), de xeito que 
con este accesorio opcional sería 
posible cargar simultaneamente 
un iPhone, uns AirPods con carga 
sen fíos (ou outro dispositivo 
con carga Qi) e un Apple Watch, 
achegándose ao que pretendía 
Apple co AirPower.

O ZENS Liberty con acabado 
de tea saíu á venda por 139,99 
euros, a versión desta base de 
carga con superficie de vidro 
custa 179,99 euros, e o accesorio 
para o Apple Watch véndese a 
39,99 euros. Unha interesante 
proposta que chega dende os 
Países Baixos e que podería ter 
boa acollida entre os partidarios 
da carga indutiva.

D-Link presentou os seus novos produtos 
no CES de Las Vegas, que integran tecno-
loxías emerxentes como Wi-Fi EasyMesh, 
que facilita a creación de redes sen fíos 

tipo malla, e o estándar Wi-Fi 6, de xeito 
que permiten gozar de conexións de máis 

calidade e eficiencia, así como facilitan a 
eliminación de zonas sen cobertura nos 
fogares.

Dende D-Link destacan que estes novos 
routers don posibilidades mesh resultan 
moi prácticos, por adoptar un novo están-
dar que elimina os problemas de compatibi-
lidade e fan moi doado aos usuarios engadir 
elementos que melloren a cobertura nos 
seus fogares sen complexas configuracións.

A presentación dos móbiles Oppo 
Reno3 e Reno3 Pro con 5G, con prezos 

de parten dos 3.399 iuans (440 euros) 
daban a entender que a 5G sería cada vez 
máis asumible e que tardariamos pouco en 
ver no mercado móbiles da marca Realme 
que aproveiten esta tecnoloxía, e xa temos 
aquí ao Realme X50 5G, que cumpre co 
esperado, e ten un prezo de saída de 2.499 
iuans (324 euros), que corresponde á súa 
versión con 8 GB de RAM e 128 GB de alma-
cenamento interno, mentres que a versión 
máis completa (con 12 GB de RAM e 256 GB 
de almacenamento) custa 2.999 iuans (389 
euros).

O Realme X50 5G pode converterse nun 
dos grandes referentes da primeira metade 
do ano, xa que presenta un procesador 

Qualcomm Snapdragon 765G 5G (polo que 
sería incluso capaz de mover xogos bastante 
esixentes), a súa pantalla de 6,57 polgadas 
tería unha velocidade de refresco de 120 
Hz (outro dos factores que espérase que 
presenten os móbiles insignia das principais 
marcas en 2020) e a súa batería de 4.200 
mAh conta con carga rápida de 30 watts 
(VOOC 4.0). Tamén conta cunha cámara 
traseira cuádrupla (cun sensor principal de 
64 Mpíxeles) e unha cámara frontal nun ori-
ficio en pantalla (con sensores de 16 e 
8 Mpíxeles). Non esquece o Wi-Fi AC, 
o Bluetooth 5.0, o NFC e incluso 
GPS de dobre frecuencia, mentres 
que pode sorprender que o seu 
sensor de pegadas dixitais estea 
situado no botón de acendido.

ZENS Liberty, a base 
de carga máis se-
mellante á frustrada 
AirPower

D-Link aposta polo Wi-Fi 6 e as redes mesh en 2020Os licae

Realme presenta un smartphone con 5G
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Os routers tamén contan con funcións 
de control paternal (que permiten crear 
perfís de usuario para cada membro 
da familia, incorporando dispositivos e 
horarios), cifrado WPA3 e, nalgún dos 
produtos, compatibilidade con Alexa, o 
Asistente de Google e IFTTT.

Un destes routers será o Smart 
AX5400 Mesh WiFi 6, que ofrece até 
5,6 Gbps de largo de banda Wi-Fi, 4 
portos Ethernet e 2 portos USB, e sairá á 
venda este mesmo trimestre por 279,99 
dólares (nos EE.UU.). En rangos máis 
económicos poderiamos atopar routers 
e extensores de rango Wi-Fi mesh por a 
partir de 99,99 dólares.
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serie de animación 
Campeones leva 
décadas contando 

con videoxogos no Xapón, e 
aínda que a importación per-
mitiu xogar a varios destes 
títulos, ningún deles estaba 
adaptado á nosa norma de 
vídeo, de aí que sorprenda 
que vaia ter distribución 
oficial europea Captain Tsu-
basa: Rise of New Champion 
(o título fai referencia ao 
capitán Tsubasa, a quen no 
noso territorio coñecemos 
como Oliver Atom).

Estamos ante un xogo de 
fútbol de corte arcade que é 
o primeiro da franquía nuns 
dez anos, que sairá á venda 
en 2020 e que terá versións 
para PlayStation 4, PC e Nin-
tendo Switch, chegando así 

a un grande público entre os 
que estarán tanto seareiros 
das aventuras animadas 
como que simplemente 
busque gozar da acción 
directa e non da simulación 
que ofrecen outros xogos de 
fútbol.

Poucos son os detalles que 
se teñen aínda deste xogo, 
pero o que está confirmado 
e o seu aspecto gráfico con 
estilo de debuxos anima-
dos xaponeses, xunto coas 
esaxeradas representacións 
das xogadas especiais dos 
xogadores máis coñecidos, 
polo que os amantes das 
aventuras de Oliver e Benji 
atoparán un xeito ideal para 
rememorar este esaxerado 
xeito de narrar visualmente 
un partido de fútbol.

C

A
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 omezamos o ano coa chegada ás tendas 
dunha nova entrega da serie Brain Training 
do Dr. Kawashima para Nintendo Switch, o 

que supón unha grande transformación do xogo das 
consolas Nintendo DS e 3DS (con lapis dixitalizador), 
que nesta adaptación conserva moitos dos exercicios 
clásicos para manter unha mente activa e engade 
outros que tiren proveito das posibilidades da actual 
consola de Nintendo (concretamente aproveitan a 
cámara de infravermellos de movemento do Joy-Con 
dereito).

Aínda que os exercicios poden resolverse directa-
mente usando o dedo sobre a pantalla, tamén está 
dispoñible un lapis táctil que pode conseguirse ao 
mercar o xogo en soporte físico. O xogo en formato 
descargable véndese a un prezo de 26,99 euros, men-
tres que en formato físico pode atoparse por entre 
29,90 e 39,90 euros.

Sae á venda o xogo para Switch

Terán un novo xogo este ano

videoxogos

Nintendo Switch

PS4 | PC | Nintendo Switch | PC



PS4 | Xbox One | Microsoft Windows

PS4 | Xbox One | Microsoft Windows
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mediados de xaneiro 
saíu á venda Dragon 
Ball Z: Kakarot, novo 

xogo baseado na serie de 
animación de As Bolas Máxicas, 
que desta volta non se limita 
a ser un título de loita, senón 
que permite lembrar a historia 
central de Dragon Ball Z, par-
tindo da chegada do irmán de 
Son Goku, Raditz, ao planeta 
Terra, o que desencadeou 
unha serie de sucesos que 
remataron cun épico combate 
contra a criatura máxica Buu.

Este novo título chega en 
versións para Xbox One, PlayS-
tation 4 e PC, sorprendendo ao 
deixar explorar dun xeito sen 
precedentes o universo creado 
por Akira Toriyama, de xeito 
que aparte de loitar e adestrar, 

tamén poderemos pescar, 
comer e incluso revivir un dos 
momentos máis ridículos de 
toda a serie de animación: can-
do Son Goku e Picoro sacan o 
carné de conducir.

Un xogo claramente dirixido 
a amantes da serie de anime, 
que precisamente por iso 
non está dispoñible só nunha 
edición estándar, senón que 
tamén conta con edicións 
que inclúen contidos dixitais 
adicionais e incluso unha 
completísima edición para 
coleccionistas que destaca 
por un diorama exclusivo de 
20 x 20 x 20 centímetros no 
que podemos ver a Son Goku 
e Son Gohanda voando sobre 
a nube Kinton xunto a un 
dinosauro.

A

Adía o seu lanzamento até o 17 de setembro

videoxogos

gora que está posta 
a vista nas vindeiras 
feiras de videoxogos e 

na futura xeración de consolas 
de videoxogos era inevitable 
que comezase o que moitos 
chaman a tempada de retrasos, 
que podemos dicir que comezou 
co anuncio do adiamento dos 
xogos Final Fantasy VII Remake 
e Marvel’s Avengers, e aos que 
agora únese o agardadísimo 
Cyberpunk 2077.

Dende CD Projekt Red ase-
guran que o xogo que estaba 
previsto que vese a luz en abril 
xa pode xogarse de comezo a fin, 
pero ante a grande escala e com-
plexidade de Cyberpunk 2077 
preferiron adiar o seu lanzamen-
to até o 17 de setembro para dar 
tempo a realizar máis probas, 
correccións e pulido.

Estamos ante un xogo con moi-
tos anos de desenvolvemento ás 
costas, polo que uns meses de 
retraso na súa saída non sorpren-
de a ninguén, especialmente se 
temos en conta que aparte das 
plataformas de xogo tradicionais, 
Cyberpunk 2077 tamén estará 
dispoñible para Stadia, polo que 
podemos entender que o equipo 
de traballo ten unha carga maior 
da planificada inicialmente.
CD Projekt Red asegura que 
irán adiantando detalles do 
xogo segundo se aproxima 
o seu lanzamento, aínda que 
xa confirmaron que o modo 
multixogador non estaría dis-
poñible de lanzamento, senón 
que haberá que agardar até 
2021 para gozar deste modo que 
ampliará a vida deste promete-
dor xogo.

A

Sae a venda un novo xogo 
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A 
industria tecnolóxica 
galega continúa me-
drando grazas á incor-
poración de empresas a 
novos mercados como 
é o caso de Arteixo Te-
lecom que apostou pola 

ciberseguridad e a defensa, de aí que os 
días 16 e 17 de xaneiro acollese na súa 
sede nas Pontes unhas xornadas baixo o 
título Tecnoloxías e solucións para defen-
sa e seguridade.

O encontro botou a andar coa inter-
vención do presidente de Arteixo Te-
lecom, Rafael Valcarce Baiget, a quen 
acompañou Illil Podliszewski Lavi, presi-
denta de Be1, empresa israelí de coordi-
nación de tecnoloxías e empresas, quen 
potencia a industrialización das tecno-
loxías que posteriormente fabricará Ar-
teixo Telecom.

Durante os dous días desenvolveron-
se presentacións de tecnoloxías e solu-
cións para defensa e seguridade a cargo 
das principais empresas especializadas 
en ciberseguridade de Israel. En concre-
to: Elbit Systems, Spire Cyber Division, 
Terafance, LightGuard, CTI e Be1.

Haberá un relatorio sobre Tecnoloxía 
de análise de vídeo baseada en intelixen-
cia artificial. Presentarase a tecnoloxía 
como «a única solución para a industria 
do transporte». Durante a presentación 
realizouse unha demostración práctica.

Tamén, disertouse sobre a Tecnoloxía 
Flash Cegador, unha pulseira antihac-
keo e solucións IoT. A primeira é unha 
tecnoloxía para protección táctica non 
letal para neutralizar delincuentes ou 
terroristas en situacións de alto risco. A 
pulseira anti-hackeo está deseñada para 
a protección de coches, portas e caixas 
fortes intelixentes. A terceira tecnoloxía 
permite a protección total ante a mani-
pulación e hackeo de dispositivos IoT. 
Outra das intervencións centrarase na 
Intelixencia baseada na acústica.

Finalmente, presentaron solucións de 
última xeración en ciberseguridade para 
o sector empresarial e bancario.

Os relatores son especialistas en ci-
berseguridade. Foron responsables das 
forzas de Defensa de Israel, membros do 
gabinete do Primeiro ministro de Israel, 
ou exdirector de Ciberseguridade en 
Leumi, maior banco de Israel.

A estas xornadas acudiron represen-
tantes de diversas empresas galegas in-
teresadas nas solucións presentadas. 

Arteixo Telecom 
organizou unhas 
xornadas sobre defensa e 
ciberseguridade

           *nos rexistradores acollidos



           *nos rexistradores acollidos



Síguenos en:

Toda a actualidade 
da comarca nas 
túas mans

Visita a nosa web

obarbanza.gal

O BarbanzaEdición Arousa Norte


