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Homenaxe á
precursora do ebook
A profesora ferrolá Ángela Ruiz Robles centrou un acto
do CPEIG con motivo da Día Internacional da Muller

C

o gallo das conmemoracións e mobilizacións do 8 de marzo, o Día Internacional da
Muller Traballadora, o Colexio Profesional de
Enxeñaría de Informática de Galicia (CPEIG)
organizou un acto de reivindicación do importante papel xogado polas mulleres no
desenvolvemento da informática tal e como
hoxe temos a sorte de coñecela. En concreto
o Colexio homenaxeou á inventora da Enciclopedia Mecánica e precursora do libro
electrónico, Ángela Ruiz Robles.
A cita foi no salón de actos da Escola Técnica Superior de Enxeñaría (ETSE) de Santiago
e, entre outras cousas, serviu para reivindicar
o exemplo de dona Angelita como referente
feminino para as novas xeracións. Participaron as netas da profesora, inventora e enxeñeira, ás que se lles entregou unha figura de
Sargadelos (unha man, simbolizando a fe na
colaboración, o progreso tecnolóxico e o coñecemento).

4|

de Ángela Ruiz, unha persoa que foi quen de
romper estereotipos e prexuízos nun tempo
en que era bastante máis complicado facelo
ca hoxe e que representa un exemplo de entrega polo ensino e a investigación: “Ela pensaba nos nenos e en mesturar formación e
xogo, ensino e diversión creativa”. O presidente do CPEIG tamén aproveitou para facer un
chamamento a prol da igualdade nas aulas
tecnolóxicas, poñendo como exemplo datos
preocupantes contra os que cómpre xuntar
forzas e loitar (salientou o feito de que na propia ETSE da USC a presenza feminina só sexa
do 15%).
Durante o acto, as netas de Ángela Ruiz
agradeceron o tributo feito polas enxeñeiras
e enxeñeiros en Informática da nosa terra:
“Á nosa avoa teríalle encantando estar aquí
hoxe, neste salón de actos e nesa escola, onde
seguro que se lle tería ocorrido algún invento
ou descubrimento tecnolóxico para tentar facer máis doada a vida da xente”. As netas destacaron o feito de que toda a familia seguise
o camiño do coñecemento aberto pola avoa,
unha persoa para a cal “adicarse ao ensino era
sobre todo un acto de amor ao próximo”, e “á
que lle tería agradado moito, na actualidade,
ver ata que punto a ensinanza foi avanzando
grazas ao empuxe das novas tecnoloxías”.
Ángela Ruiz, engadiron, “foi unha persoa que
fixo da súa profesión un ideal”.
No acto tamén interviron Julia González,
directora da ETSE da USC, e David Losada,
subdirector da ETSE, quen salientaron o feito de que a homenaxeada “dese exemplo de
independencia, talento feminino e liberdade creativa nunha época, a da posguerra en
Galicia e en España, en que as mulleres tiñan
tantos elementos en contra para desenvolver
as súas capacidades”.

Adiantada ao seu tempo

O acto contou coa presenza de Fernando
Suárez, presidente do CPEIG, Julia González
directora da ETSE Universidade de Santiago
(USC), David Losada, subdirector da ETSE, e
María Luisa, María del Carmen e María Elvira
Souto Grandal, netas da Ángela Ruiz.
No transcurso da homenaxe, Fernando
Suárez agradeceu o apoio da familia da inventora da Enciclopedia Mecánica e falou de
como descubriu as contribucións históricas

A profesora e inventora Ángela Ruiz foi a
responsábel directa do aparello tecnolóxico
considerado como “o libro electrónico dos
anos cincuenta”, un prototipo que puidemos
ver in situ no Museo de Tecnoloxía e Ciencia
da Coruña e que malia non ter sido finalmente comercializado no seu tempo (sobre todo
por mor dos escasos apoios orzamentarios
que acadou a desenvolvedora) mostrou un
importante potencial para o ensino interactivo e para ceibar aos nenos de ter que carrexar
ás escolas inxentes cantidades de libros (o seu
libro electrónico permitía ler diferentes volumes inseridos en carretes).
O dispositivo foi orixinalmete amosado ao
mundo en 1949.
Ángela Ruiz naceu o 28 de marzo de hai
121 anos. Malia ter a súa orixe en León, pasou
na nosa terra a maior parte da súa vida, máis
polo miúdo en Ferrol. Naceu na localidade de
Villamanín o 28 de marzo de 1895 e morreu
o 27 de outubro de 1975 en Ferrol. Foi nesta cidade onde dona Angelita exerceu como
mestra e tamén como desenvolvedora pioneira de material tecnolóxico ao servizo do
coñecemento. 
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Formación STEM
entre a mocidade

O

CPEIG e AMTEGA renovaron
este novo ano
a cooperación
que veñen mantendo nos
últimos anos, un traballo
conxunto moi divulgativo e
especialmente centrado en
mostrar as importantes vantaxes das TIC entre as novas
xeracións. A renovación formalizouse coa sinatura dun
acordo con tres liñas de actuación para desenvolver ao
longo deste ano, centradas
na realización de actuacións
de formación, capacitación
e promoción no ámbito das
Tecnoloxías da Información
(TI) en Galicia.
O convenio, enmarcado
dentro da Axenda Dixital
de Galicia 2020, recolle a
realización de actividades e
accións de difusión da Sociedade Dixital de Galicia, a
celebración da terceira edición do Programa Tech Kids
e xornadas formativas para
traballadores dos sectores
TIC e de administración e
servizos.
Para fomentar as vocacións STEM (Ciencia, Tecnoloxía, Enxeñaría e Matemáticas) entre a mocidade
galega, o CPEIG organizará
en 2020 un mínimo de 40
xornadas Tech Kids, programa que forma parte do Plan
Digitalent da devandita
axencia autonómica.
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Volve #ApuntasTech para
fomentar as vocacións
tecnolóxicas femininas

O

CPEIG, a Secretaría Xeral de
Igualdade, o Centro de Supercomputación de Galicia (CESGA), a Asociación de Mulleres
Investigadoras e Tecnólogas
(AMIT) e a Asociación.GAL lanzan a segunda
edición do concurso #ApuntasTech?, o certame destinado a promover vocacións tecnolóxicas femininas e impulsar, deste xeito,
a presenza das mulleres nas carreiras STEM,
hoxe en día en retroceso.
Máis polo miúdo, o obxecto principal do
concurso é “xerar un catálogo de propostas
concretas que axuden a espertar o entusiasmo pola tecnoloxía e alentar as vocacións
tecnolóxicas temperás, principalmente entre as nenas de 10 a 15 anos (5º e 6º de Primaria e 1º e 2º de Secundaria)”.
Este concurso enmárcase dentro das actividades do oitavo Día das Rapazas nas
TIC (International Girls in ICT Day), que se
celebrará o vindeiro 23 de abril, día no que
se fará pública a decisión do xurado do concurso. Este acto celebrarase no CESGA e será
retransmitido en directo a través de Internet.
Toda a información e instrucións para participar no evento está publicada na web da
devandita iniciativa conmemorativa, www.
ictgogirls.eu/dia-rapazas-nas-tic/.
O certame trata de escoitar e recoller as
ideas das e dos protagonistas para gozar
das TIC (Tecnoloxías da Información e a Comunicación) na aula de “forma transversal,
variada e inclusiva”. Este catálogo de ideas,

informan as entidades convocantes, “será un
recurso de gran utilidade para poder traballar as tecnoloxías de forma amena, principalmente na aula, pero tamén fóra dela, en
actividades extraescolares, en familia, etc”.
Logo farase unha escolma das mellores
propostas e publicarase con licencia aberta
para a súa descarga na web do concurso, así
como en diferentes acubillos de materiais
educativos online.
O obxectivo é achar “propostas divertidas, apaixonantes e innovadoras”, informan
as entidades, engadindo que as contribucións deberán ter en común “facer uso das
TIC de forma creativa, tanto con software
como hardware, onde o uso da tecnoloxía
non sexa unicamente o seu obxectivo final,
senón un medio, e sexa posíbel levalas a
cabo no contexto escolar (en tempo, orzamento…)”.
O concurso conta con catro categorías,
dúas para estudantes (Primaria –equipos de
2 a 6 nenos e nenas de 5º ou 6º, cun mínimo
do 50% de nenas–, Secundaria –equipos de
2 a 6 rapaces e rapazas de 1º a 4º da ESO
ou Bacharelato, cun mínimo do 50% de rapazas– e dúas para adultos (centros educativos e outros centros/institucións). Cada
categoría conta cun premio principal e dous
accésits.
A convocatoria estará aberta para recibir
propostas até o 15 de abril. As propostas
deben enviarse a concurso.apuntastech@
cesga.gal.
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CITIC, pioneiro
O Centro de Investigación TIC da UDC presenta a primeira
guía sobre condución adaptada do ámbito estatal

De esquerda a dereita, o director
do CITIC, Manuel F. González
Penedo, o reitor da UDC, Julio
Abalde, a vicerreitora do Campus
de Ferrol e Responsabilidade
Social da UDC, María Jesús

O

Centro de Investigación TIC (CITIC)
da Universidade da
Coruña acolleu o 2 de marzo a
presentación da guía Conducir
desde a diversidade. Potenciando
a autonomía na comunidade,
en palabras do centro “a única
guía que existe a nivel nacional
sobre condución adaptada para
persoas con doenzas neuromusculares”. O traballo foi elaborado
baixo a dirección da investigadora do CITIC Thais Pousada,
coa participación de investigadoras da área de investigación
de Intelixencia Artificial do CITIC
xunto con alumnas do Grao de
Terapia Ocupacional da UDC, e
editada pola Asociación Galega
contra as Enfermidades Neuromusculares (ASEM).

O director do CITIC, Manuel
F. González Penedo, amosou a
disposición do centro de acadar
un convenio de colaboración
con esta entidade para poder
desenvolver outros proxectos
semellantes no futuro e seguir
traballando neste eido.
O reitor da UDC, Julio Abalde,
presidiu a mesa de apertura do
acto, e destacou que as “novas
tecnoloxías deben ter alma”, e
que se debe “transmitir o coñecemento a sectores que non
teñen tanta facilidade para o seu
acceso”.
Pola súa banda, a vicerreitora
do Campus de Ferrol e Responsabilidade Social da UDC, María
Jesús Movilla, quixo salientar
que o equipo de traballo estivo
formado por investigadoras,

poñendo en valor a presencia de
mulleres neste eido de acción,
e que a Universidade debe “traballar de maneira conxunta para
xerar recursos que podamos poñer á disposición da sociedade”.
A investigadora do CITIC Thais
Pousada realizou a presentación
da guía, cuxo obxectivo é mellorar as necesidades informativas
das persoas con diversidade funcional, promover accións para
mellorar a súa calidade de vida
e fomentar a súa participación
social. Segundo explicou, a guía
responde a preguntas comúns
respecto á obtención do permiso de conducir para persoas con
enfermidades neuromusculares
e ofrece información detallada
sobre as posibilidades de adaptación do coche.
Para finalizar, fíxose unha
demostración de dous vehículos
adaptados por parte de persoas
usuarias de ASEM, amosando
as adaptacións levadas a cabo
para o acceso e condución dos
mesmos. 

Susana Ladra
mostrou en
que consiste a
pegada dixital
usana Ladra, investigadora do
CITIC e directora do Campus
Innova da UDC, impartiu
un relatorio de divulgación científica en centros
de Educación Secundaria
de Galicia, enmarcado no
programa de futuros estudantes, organizado polo
Servizo de Asesoramento
e Promoción do Estudante
(SAPE) da Universidade da
Coruña.
A charla, que levaba
por título A nosa pegada
dixital en Internet: canto
saben de nós e para que
ou usan?, tivo o obxectivo
de visualizar en detalle o
valor dos datos xerados
coas nosas interaccións
en Internet: o camiño que
deixamos. A investigadora
explicou conceptos básicos relacionados co devandito, como por exemplo a
información a gran escala
(o Big Data), os obxectos
conectados (a Internet
das Cousas), e sinalou os
diferentes usos que fan as
empresas e os gobernos
con estes datos: desde
recomendación de produtos e personalización de
anuncios, até detección
de fraudes, resolución de
crimes, vixilancia e posíbel
manipulación de eleccións. Susana Ladra tamén
fixo chegar ao alumnado a
necesidade actual (e futura) que teñen as entidades
de toda índole de contar
profesionais neste ámbito
da Ciencia e Enxeñaría de
Datos. 

A


Presentación guía Conducir desde a diversidade
6|
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Inspira STEAM: metodoloxías innovadoras para rachar desigualdades
Universidade da Coruña e o Centro de Investigación TIC (CITIC)
veñen de lanzar un
proxecto pioneiro para estimular
as vocacións científico-tecnolóxicas das nenas e acurtar deste
xeito a desigualdade existente
nos ámbitos da investigación e
o desenvolvemento, sobre todo
nos eidos máis relacionados co
dixital, onde diminúe cada ano
a presenza de mulleres. Deste
compromiso da UDC xorde o
nodo Inspira STEAM A Coruña,
unha iniciativa que abre novos
vieiros para incrementar a vertente feminina nas contornas
tecnolóxicas a través da metodoloxía do mentoring grupal.
O programa baséase en accións de sensibilización e de
orientación dirixidas a estudantes de Primaria e impartidas
por mulleres profesionais dos
ditos eidos de actividade. A UDC
lembra que se trata da primeira
vez que se bota man da técnica

A

de mentoring grupal nun
proxecto de fomento das
STEAM (Science,Technology,
Engineering, Arts and Maths)
entre estudantes de Primaria.
A iniciativa Inspira
STEAM nace hai tres anos
na Universidade de Deusto como un proxecto de
responsabilidade social e
voluntariado. A primeira
edición desenvolveuse en
2016. De Euskadi, posteriormente, deu o chimpo
a Cataluña, Madrid, Andalucía,
Asturias, Pontevedra e agora na
provincia da Coruña da man da
Universidade da Coruña. En total,
serán quince as mentoras que
participen nesta primeira edición
do nodo da provincia da Coruña:
mulleres científicas e tecnólogas
dos eidos da Enxeñaría Informática, a Enxeñaría Industrial,
a Arquitectura, a Bioloxía, as
Ciencias, a Enxeñaría de Camiños
e Matemáticas, que desenvolven

a súa actividade profesional en
diferentes ámbitos (académico, empresas de xenómica, de
videoxogos, de enxeñaría e de
arquitectura, incluíndo tamén
á directora da Domus e a unha
mentora pertencente ao Servizo
Galego de Saúde).
As mentoras traballarán coas
mozas ao longo de seis sesións,
onde se tratarán temas como os
estereotipos que nos rodean, as
profesións STEAM ou mulleres e

ciencia ao longo da historia, para,
en palabras da UDC, “axudarlles
a disipar dúbidas e obxeccións
sobre as profesións en ciencia
e tecnoloxía, a clarificar as súas
motivacións e a afianzar a súa autoestima para iniciar o seu camiño profesional”. A Universidade
da Coruña ponse á disposición
dos colexios interesados para
organizar as sesións en función
das inscricións a este programa
Inspira STEAM. 

O CITIC, na Rede Nacional sobre Intelixencia Artificial en Biomedicina
Centro de Investigación CITIC integrouse na Rede Nacional sobre
Intelixencia Artificial en Biomedicina (IABiomednet), a través dun
grupo de investigadoras e investigadores da
área de Intelixencia Artificial representados
por Bertha Guijarro, que se adhiren a dita
rede xunto con outra ducia de colectivos
científico-tecnolóxicos. En xaneiro celebrouse unha xuntanza para a posta en marcha da
rede, que tivo lugar no Centro de Tecnoloxía
Biomédica da Politécnica de Madrid.
Durante a xornada debateuse sobre liñas
de actuación para consolidar a IA no ámbito
biomédico (o ámbito específico no que se
insire o grupo do CITIC) a nivel nacional
e definíronse estratexias para estreitar as
colaboracións entre os diferentes grupos de
investigación que integran a rede IABiomednet. Tamén se puxo o foco nun dos obxectivos fundamentais desta iniciativa: dar
respostas ás demandas da cidadanía acerca
dos grandes retos sociais que implica a implantación da IA no ámbito biomédico.
A rede, financiada polo Ministerio de Cien-

O

cia, Innovación e Universidades, ten nas súas
bases o compromiso de actuar como axente
integrador e inclusivo de todos os grupos españois de I+D+I punteiros na aplicación de

tecnoloxías de Intelixencia Artificial (incluíndo a Aprendizaxe Automática e o Procesamento da Linguaxe Natural) á resolución de
problemas no ámbito biomédico. 

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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Santiago capital dos datos
O CiTIUS da USC afiánzase internacionalmente
cun proxecto para levar Big Data a Asia Central

O

Centro Singular de Investigación en Tecnoloxías Intelixentes (CiTIUS) da USC
vén de dar un novo e relevante paso para afianzar a
súa presenza no mundo. E
faino a través do proxecto
ELBA (Establishment of training and research
centers and course development on Intelligent
Big Data Analytics in Central Asia), que estará
liderado durando os vindeiros tres anos polo
profesor da universidade compostelá David
E. Losada (adscrito ao CiTIUS), acompañado
nesta andaina por Paula López e Tomás Fernández, tamén do dito centro, e do Servizo
de Relacións Exteriores da USC.
O proxecto ELBA, no que participa un consorcio de medio cento de institucións de Europea e Asia Central, contribuirá a mellorar
a capacitación de investigadores dos dous
continentes no ámbito da análise de grandes
cantidades de datos, o que se coñece familiarmente como Big Data.
O novo proxecto, que arrincou oficialmente o pasado 27 de febreiro coa xuntanza de
lanzamento de ELBA na ETSE (Escola Técnica Superior de Enxeñaría da USC), estará
en vigor ata finais de 2022 e disporá dunha
dotación orzamentaria próxima ao millón de
euros.
En termos máis concretos, o CiTIUS explica
que ELBA ten o obxectivo de “profundar no
desenvolvemento de novas competencias
en tecnoloxías que contribúan a mellorar o
Big Data Analytics, o paradigma de Intelixencia Artificial (IA) para o tratamento de inxentes cantidades de datos”.
A relevancia da iniciativa é aínda maior, explica o centro compostelán, se temos en conta as respostas que se esperan obter a curto e
medio prazo do Big Data: as respostas a todo
tipo de interrogantes, desafíos e retos científicos, investigadores e empresariais de gran
complexidade, até agora difíciles de abordar
pero cada vez máis asumíbeis co avance das
tecnoloxías de cálculo e análise (Machine
Learning, Deep Learning, etc). Neste punto,
ELBA é un proxecto que quere achegar capacitación en Big Data onde até o de agora
non existe ou está en proceso de desenvolvemento.
“Este proxecto é unha oportunidade para
fortalecer as ligazóns con outras institucións
europeas e de Asia Central nun eido tan punteiro como o do Big Data Analytics”, afirma o
profesor Losada, engadindo que ELBA tamén
busca “definir unha axenda para a mellora
nas capacidades dos socios de Asia Central
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na formación e investigación en tecnoloxías
de tratamento da información a gran escala,
así como noutras tecnoloxías relacionadas”,
explica.
Xunto a USC, institución coordinadora
do proxecto, participan tamén outros dous
socios europeos (Politécnico de Turín e Universidade de Primorska) e dez institucións
de Asia Central, repartidas entre Usbequis-

tán, Kazajistán, Kirguizistán e Tadxiquistán.
As tarefas da USC estarán orientadas a mellorar a capacidade formativa dos socios da
dita contorna xeográfica, facer seguimento
e asesorar o desenvolvemento de plans de
estudo en Big Data Analytics e proporcionar
métodos e ferramentas de aprendizaxe en
tecnoloxías intelixentes de procesado de datos masivos. 

Vídeos en YouTube contra a crise climática
USC vén de presentar un
concurso de vídeos en
YouTube para loitar contra
o quecemento da Terra,
mobilizar conciencias, crear fronte
social e promover alternativas e
remedios efectivos ao problema. O
certame, impulsado pola Comisión de
Normalización Lingüística da Facultade de Ciencias do Campus de Lugo e
o Servizo de Normalización Lingüística (SNL), chámase Cambio climático
e nós e ten o obxectivo concreto
de “sensibilizar ao alumnado das
universidades galegas, así como ao
de ESO, BAC e FP, sobre a ameaza que
representa o quecemento da Terra”.
O prazo de presentación de candidaturas do certame ficará aberto
ata o 24 de abril de 2020. As persoas
interesadas en participar deberán
presentar, a través dunha canle de

A

Youtube, un vídeo inédito en galego
sobre o cambio climático e dun
máximo de 2 minutos de duración,
tal e como se recolle nas bases do
concurso.
“O cambio climático converteuse
nunha da maiores ameazas para a
humanidade e xa comezamos a percibir as súas consecuencias”, sinalan
dende os departamentos organizadores engadindo que entre as moitas
evidencias atópanse o aumento da
temperatura global, o desxeo nos
polos ou a suba do nivel do mar, ao
que cómpre sumar outros impactos
económicos e sociais, tales como as
secas e outros fenómenos meteorolóxicos extremos, os mega-incendios,
os danos nas colleitas...
Máis información en usc.gal/gl/
servizos/snl/dinamizacion/cambioclimatico.html.
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Coidados redobrados
A Deputación de Lugo mellora a operatividade
tecnolóxica da súa teleasistencia a domicilio

Obxectivo: estender os drons de
asistencia cardíaca a todo o rural

A

Deputación de Lugo vai
aumentar nun 20% a operatividade do seu servizo
de teleasistencia domiciliaria, unha atención de balde
que se pon a disposición
das veciñas e veciños dos
67 concellos da provincia, ao que destinará
560.000 euros. Segundo explicou o pasado
mes de febreiro o deputado de Promoción
Económica e Social, Pablo Rivera, o novo
contrato ten vixencia ata o 2022 e inclúe o
fornecemento dunha manchea de dispositivos tecnolóxicos avanzados entre a cidadanía e un número total de prazas de 1.795.
O devandito significa que ás 1.555 prazas
para persoas usuarias directas (xa contempladas no anterior contrato, que se remonta
a 2013) engádense agora outras 180 prazas
(persoas que, convivindo co titular do servizo, reúnen tamén os requisitos para ser beneficiarias, e que disporán dunha unidade
de control remoto adicional para o seu uso
exclusivo) e outras 60 (persoas beneficiarias
indirectas, aquelas que convivindo coa persoa usuaria e necesitando das prestacións e
atencións que este proporciona, carecen de
capacidade física, psíquica ou sensorial para
poder utilizar por si mesma esta atención).
A maiores, este novo prego contempla
outras melloras, como son a achega de balde de 60 terminais a maiores dos 1.555 esixidos de xeito obrigatorio á adxudicataria; de
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A incorporación tecnolóxica que supoñen os
drons, combinada co
programa Lugo, provincia
cardioprotexida, “pode
supoñer unha ferramenta
importante para garantir
os tempos de resposta
máis rápidos en zonas de
difícil acceso”.

até 48 dispositivos periféricos vinculados ao
terminal de teleasistencia (detectores de caídas, de gas, de fumes, de movemento e de
presencia), incluíndo a súa instalación, mantemento e prestacións vinculadas aos mesmos; de até 48 terminais de teleasistencia
móbil que conten cun sistema de xeolocalización e monitoraxe, que permita a emisión
de alarmas e a localización da usuaria; e de
terminais que acheguen o servizo a persoas
con dificultades de comunicación verbal ou
auditiva (dispositivos móbiles con software
específico que permiten ás destinatarias activar alertas no centro de atención de forma
sinxela).

A Deputación de Lugo quere combater
con tecnoloxías o despoboamento do rural
e os problemas de desatención e illamento
que pode provocar este proceso en determinadas áreas concretas da Galicia non urbana,
máis polo miúdo da provincia de Lugo, unha
das máis castigadas do eido estatal en materia de baleirado demográfico. Logo de informar dos esforzos despregados pola entidade provincial para mellorar o equipamento
do servizo de teleasistencia, o 25 de febreiro
a Deputación deu a coñecer unha proposta
súa para conseguir que os drons que o Executivo autonómico empregará para atender
aos peregrinos con problemas cardíacos (a
través de desfibriladores transportados neses vehículos aéreos) sexan tamén incluídos
na atención sanitaria do noso rural.
A proposta baséase no convencemento,
por parte do Goberno provincial, de que o
programa autonómico de drons para dar
cobertura aos peregrinos “non debe limitarse ao Camiño de Santiago, senón que
ten que se propor como unha opción para
explorar a mellora na atención sanitaria en
caso de doenzas cardíacas ou doutro tipo
de patoloxías nas que a intervención rápida
resulta fundamental”. E máis tendo en conta
a sinxeleza e a eficacia dos aparellos aéreos
non tripulados incluídos no proxecto, preparados para cubrir os 160 quilómetros do
Camiño Francés en Galicia e dispostos para
que os acompañantes da persoa que requira
o desfibrilador reciban asesoramento continuo por parte do persoal Central de Coordinación do 061.
A Deputación sostén que a incorporación
tecnolóxica que supoñen os drons, combinada co programa Lugo, provincia cardioprotexida, posto en marcha pola institución
para dotar a 49 concellos de desfibriladores
e formación para o seu uso, e coordinada
coa rede de centros sanitarios, unidades
móbiles e ambulancias, “pode supoñer unha
ferramenta importante para garantir os tempos de resposta máis rápidos en zonas de difícil acceso”. 
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O

enxeñeiro e arquitecto naval, farmacéutico, escritor e
divulgador Andrés Comerma y Batalla, será o homenaxeado este ano no Día da
Ciencia en Galicia, a celebración promovida pola Real
Academia Galega de Ciencias (RAGC) para
reivindicar a importancia da investigación a
través das súas figuras máis destacadas e, segundo indica a entidade, “descoñecidas para
o gran público na maioría dos casos”. A RAGC
destaca o “caracter polifacético e visionario
deste intelectual”, que foi quen de introducir
unha manchea de innovacións tecnolóxicas
na nosa terra, entre as que se contan a telefonía ou os raios X. Comerna foi elixido polo
pleno da academia de xeito unánime.
O acto académico de homenaxe terá lugar
o 8 de outubro, pero a RAGC iniciará de inmediato os contactos con todas as institucións
científicas vinculadas a Comerma e aos seus
eidos de coñecemento para organizar nos vindeiros meses actividades de difusión sobre a
súa figura.

O home ilustrado
O enxeñeiro Andrés Comerma será o
protagonista do Día da Ciencia 2020
Apaixonado pola innovación
tecnolóxica

Pioneiro da enxeñería naval
Andrés Avelino Comerma y Batalla naceu en
1842 na localidade de Valls (Tarragona), aínda
que desenvolveu toda a súa carreira en Galicia
desde que aos 21 anos se fixera cunha praza na
Escola de Enxeñeiros da Armada de Ferrol. Tres
anos despois foi nomeado profesor de Física e
Xeometría da Maestranza e enxeñeiro auxiliar
do estaleiro de Ferrol. Durante esta primeira
etapa en Galicia, licenciouse en Farmacia pola
Universidade de Santiago e exerceu como correspondente do xornal La Renaixença, publicación ligada ao movemento catalanista.
Recoñecido na comunidade científica como
“unha das figuras máis relevantes da tecnoloxía naval española dos últimos séculos”, Comerma foi o autor do proxecto e director da
construción da obra máis importante realizada en Galicia en todo o século XIX: o Dique da
Campá no Arsenal de Ferrol, tamén coñecido
como Dique de San Julián, que polas súas dimensións se converteu nun dos máis grandes
do mundo na súa época.
Logo da inauguración do dique, que hoxe
segue a pleno rendemento, foi nomeado xefe
do estaleiro, un cargo desde o que dirixiu a
construción de embarcacións moi diversas,
desde fragatas acoirazadas ata cruceiros. Pero
tamén se involucrou na dirección doutro tipo
de obras, coma os xardíns das Angustias e o
Hospital da Mariña en Ferrol.
Uns anos máis tarde, presentou o seu
proxecto máis ambicioso: a unión de Europa
e África mediante a construción dun túnel
submarino baixo o estreito de Xibraltar. A súa
proposta, de 19 km. de lonxitude e máis de
800 metros de profundidade nalgúns tramos,
atopouse coa oposición de Gran Bretaña e
quedou sobre o papel como un proxecto visionario de gran calidade técnica.
10 |

A RAGC destaca o “caracter polifacético e visionario
deste intelectual”, que foi
quen de introducir unha
manchea de innovacións
tecnolóxicas na nosa terra.

A RAGC lembra que Comerma introduciu numerosas innovacións tecnolóxicas
en Galicia, inspirado polas súas viaxes e
intereses diversos. “A el”, explica a academia, “debeuse a instalación da primeira
liña telefónica de Galicia, que no ano 1878
comunicou a Capitanía e o Arsenal de
Ferrol, ao que cómpre engadir as primeiras experiencias en Galicia con raios X”. A
electricidade foi outra das súas paixóns,
ata o punto de participar en 1881 en París na elaboración do Código das unidades
eléctricas xunto con científicos de primeira categoría como Siemens e Thompson.
Os seus estudos sobre a electricidade valéronlle posteriormente a concesión da
Lexión de Honra francesa.
Sobre estes e outros avances tecnolóxicos do seu tempo, como o cinematógrafo
ou o fonógrafo, realizou investigacións e
publicou numerosos textos divulgativos.
Comerma coñecía oito linguas (galego,
catalán, castelán, portugués, francés, inglés, aleman e italiano) e ademais foi o
introdutor do esperanto en Galicia. 
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A

cidadanía ribeirense xa
pode consultar online os
seus recibos e, incluso, no
caso de que non os teñan
domiciliados, pagalos sen
necesidade de acudir ao
Consistorio ou a unha entidade financeira cunha simple tarxeta bancaria de débito ou crédito. Esta foi unha das
principais novidades dadas a coñecer este
mes de marzo por parte da concelleira de
Innovación Tecnolóxica e Transparencia,
Ana Barreiro, quen explicou os avances que
se están impulsando desde o Concello en
materia de administración electrónica e
sustentábel.
Para tal fin, xa está habilitada na páxina
web www.ribeira.gal un novo apartado denominado Os teus recibos a 1 click, mediante
o cal os contribuíntes poden acceder e consultar o estado dos seus impostos de vehículos, lixo, auga e sumidoiros introducindo
unha serie de campos como DNI/CIF ou o
número de recibo e o seu importe, datos
estes últimos que se poden obter na documentación que remiten os bancos. Deste
xeito, non se require autenticación con certificado dixital ou DNI electrónico.
No que respecta aos recibos non domiciliados, poden abonarse de maneira telemática a través deste mesmo sistema ao
incluír unha pasarela de pago que permite
cumprimentar este trámite, calquera día da
semana e a calquera hora, da mesma forma
que se merca nunha tenda online.
Así mesmo, o referido apartado posibilita
o pago de recibos que están en recadación
executiva, tales coma multas, sancións, etcétera.
Por outra banda, dirixido a persoas que
teñen dificultades á hora de manexarse por
Internet, a concelleira explicou que, acudindo á Oficina de Atención Cidadá situada no
andar baixo do Consistorio, persoal municipal encargarase de asistir de xeito presencial aos usuarios neste labor. Cómpre lembrar, que cada cuadrimestre se organizan
cursos gratuítos de alfabetización dixital
encamiñados a acurtar a chamada ‘fenda
dixital’.
Ao fío do anuncio destas novas prestacións, Ana Barreiro comunicou que se
deixarán de enviar aos fogares os recibos en
papel destes tributos, contribuíndo a reducir a pegada de carbono ao eliminar unhas
50.000 impresións anuais e aforrando ao redor de 30.000 euros das arcas públicas.
A edil tamén se referiu a outros avances
coma a posibilidade de xestionar, calcular
e pagar autoliquidacións a través da sede
electrónica: prezo público de actividades
culturais, cambio de titularidade en aperturas, escola municipal de música, dereitos
de exame, expedición de documentos, ICIO,
informacións urbanísticas, licencias de primeira utilización, expedición de licencias
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Comodidade e
seguridade garantidas
O Concello de Ribeira avanza na dixitalización
de diversos trámites para a veciñanza

de taxi e de cemiterio, uso de instalacións
deportivas e taxa por ocupación de subsolo,
solo e voo, etcétera.
Outra das novidades ten que ver co pago
a provedores porque, tal e como precisou,
en aras á transparencia e á seguridade xurídica, os mesmos poden coñecer mediante un click a rastrexabilidade total do gasto
desde que se detecta a necesidade ata o
pago final. O sistema funciona mediante
un circuíto de firmas automatizado polos
responsables municipais autorizados, supoñendo un aforro de tempo e unha redución
en papel coa conseguinte diminución da
pegada de carbono. Cómpre salientar a este
respecto que o Concello tramita unhas 5.000
facturas anuais, ao que hai que engadir toda
a tramitación previa a cada unha delas: presentación de orzamentos, elaboración de
propostas e resolución, entre outras.
Finalmente, a concelleira anunciou que
se está traballando noutras futuras accións
encamiñadas á transformación dixital coma,
por exemplo, a elaboración dunha nova app
ou as pantallas informativas que se van instalar en seis puntos do municipio. 
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A UVigo estrea
laboratorio 5G
É unha das actuacións do Nodo 5G, no que están
AMTEGA, a universidade viguesa, Telefónica,
Vodafone e Orange

Actívase un
programa para
captar talento
dixital entre os
galegos no exterior
ste mes de marzo
actívase a canle Retorna
Dixital, un espazo dentro
do portal Retorna da
Xunta, que busca captar talento
entre os galegos do exterior para o
sector tecnolóxico. Así o explicaron
en febreiro a directora da AMTEGA, Mar Pereira, e o secretario de
Emigración, Antonio Rodríguez,
durante a xuntanza de traballo que
mantiveron coas empresas asinantes do Pacto Dixital e o Clúster TIC
galego para dar conta dos detalles
da iniciativa.
A canle Retorna Dixital, que
se xestionará dende a Oficina
Retorna, permitirá que as empresas adheridas publiquen as súas
ofertas de emprego tecnolóxico,
ás que calquera galego ou galega
do exterior poderán remitir o
súa solicitude. A Oficina Retorna
coordinará esta canle de contacto
directo entre o sector dixital e os
interesados en retornar a Galicia,
e que complementará cos seus
servizos de acompañamento ao
retornado.
Ademais das empresas adheridas, que asumen o compromiso de
publicar as súas ofertas laborais,
o portal disporá dun directorio
de empresas tecnolóxicas que os
profesionais interesados en retornar a Galicia poderán consultar e
contactar directamente.
As empresas asinantes do Pacto
Dixital Indra, Everis, Iecisa, Televés,
R Altia, Coremain, Telefónica, Vodafone, DXC e o Clúster TIC Galicia xa
figuran como empresas adheridas
e a iniciativa Retorna Dixital está
aberta á incorporación de calquera
outra empresas tecnolóxica que así
o solicite.

E

G

alicia conta dende
este mes de marzo
cun laboratorio 5G
aberto ao ecosistema
dixital, un espazo de
test de tecnoloxías
destas
comunicacións avanzadas sen fíos e sensórica
para realizar probas e simulación, tanto de posíbeis solucións, servizos ou
equipamento baseado nesta tecnoloxía avanzada sen fíos. Ese é obxectivo do convenio de colaboración
asinado o 3 de marzo en Vigo entre a
directora da AMTEGA, Mar Pereira, o
reitor da Universidade de Vigo, Manuel
Reigosa, e o director xerente de RETEGAL, Miguel Rodríguez.
O laboratorio 5G, situado nas dependencias na Escola de Enxeñaría Técnica
de Telecomunicacións de Vigo, ofrece
equipamento específico para este tipo
de probas así como o asesoramento de
expertos nesta tecnoloxía da Universidade de Vigo.
Esta iniciativa enmárcase nas actuacións do Nodo 5G, impulsado pola
Xunta a través do Plan Galicia 5G, e ao
que se adheriu a Universidade de Vigo
en 2019, e do que tamén forman parte
os operadores Telefónica, Vodafone e
Orange e co que tamén colabora o Observatorio Nacional do 5G.
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Con este convenio a universidade
olívica e a Xunta danlle continuidade á colaboración iniciada coa posta
en marcha do Curso de Especialista
Universitario en 5G que celebrou a
súa primeira edición en 2019.
O Nodo de Cooperación 5G concibiuse un punto de encontro entre
desenvolvedores e demandantes
de solucións desta tecnoloxía para
actuar como concentrador dos retos derivados das demandas do
mercado e as capacidades das empresas do ecosistema 5 G de Galicia.
É unha das medidas do Plan5G
Galicia para situar á Comunidade
como territorio preferente na pilotaxe de solucións innovadoras baseadas en 5G e facilitar que o desenvolvemento e a innovación tecnolóxica
en equipamento e software necesaria para desenvolver posíbeis casos
de uso localícese na Comunidade.
Este posicionamento de Galicia
no 5G contribuíu a que na Comunidade se estean a desenvolver 17
pilotos de 5G repartidos nas sete
grandes cidades en ámbitos de especial interese para a Comunidade
como a sanidade, a loita contra os
incendios, a industria, o vehículo
conectado, o turismo a educación e
o audiovisual.
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A

directora da Axencia para a
Modernización Tecnolóxica
de Galicia (AMTEGA), Mar
Pereira, deu a coñecer detalles sobre o novo servizo
en mobilidade da Historia
Social Única Electrónica
(HSUE), a ferramenta Asiste. Segundo fixo
saber, a aplicación impulsada por AMTEGA
e a Consellería de Política Social comezará a
pilotarse este mes de marzo. Permitirá, entre
outras cousas, a comunicación a través do
móbil entre o usuario e a súa rede de coidadores.
A directora da Axencia, Mar Pereira, e o
director xeral de Maiores, Ildefonso de la
Campa, participaron o pasado 2 de marzo
na xornada O impacto das tecnoloxías dixitais
no ámbito da atención social”, organizada por
Minsait, filial de Indra, no transcurso da cal
fíxose unha demostración da ferramenta e
lanzouse a convocatoria Ventures4 Silver,
en colaboración coa Xunta, para impulsar a
creación de novos produtos e servizos orientados a mellorar a calidade de vida das persoas.
Segundo explicaron, Asiste configúrase
“como o asistente social no móbil, unha
canle telemática de comunicación coa rede
familiar de coidadores, que poderán facer
seguimento en tempo real dende o seu dispositivo os parámetros da actividade, biomedidas e xeolocalizacion da persoa e establecer recordatorios de medicacións, visitas
médicas etc”. Tamén puxeron o foco no carácter dinámico e evolucionábel do proxecto: “A medida que se vaia evolucionando a
aplicación permitirá tamén recibir as avisos
e notificacións de procedementos ou recordatorios de citas dos servizos sociais”. Amais,
contará cun asistente virtual, que a través
de pictogramas e ferramentas de recoñecemento de voz permitirá unha comunicación
intuitiva.
A Xunta facilitará este servizo de balde
a calquera persoa residente en Galicia, de
xeito que, no momento que comece a usar
o servizo, abriráselle unha Historia Social
Única Electrónica. Toda a información na
Historia será custodiada pola Administración autonómica coas “debidas garantías de
seguridade e confidencialidade”, explicaron
Pereira e de la Campa, engadindo que “nun
futuro”, a plataforma “permitirá a integración
dos dispositivos cos que o fornecedor de
servizos de teleasistencia da Xunta dote aos
cidadáns que teñan esa prestación”.
Con esta aplicación a Xunta incorpora
novas solucións innovadoras á Plataforma
da Historia Social Única Electrónica, que se
implantou en 2016 como eixo central da estratexia de dixitalización dos servizos sociais.
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Novo impulso da Historia
Social Única Electrónica
Comeza a pilotaxe de Asiste, a canle temática de
comunicación da persoa cos seus coidadores e os
servizos sociais

Convocatoria Ventures4Silver
Durante a xornada lanzouse a convocatoria Ventures4Silver, aberta a todo o ecosistema innovador galego e mesmo nacional,
desde emprendedores ou estudantes ata
universidades, spin-offs e centros tecnolóxicos, para impulsar a xeración de ideas de
negocio que teñan como base a tecnoloxía
para crear novos produtos ou servizos que
aínda non existen no mercado. As propostas
deberán inserirse na temática de asistentes persoais virtuais, wearables e domótica
no fogar, estimulación cognitiva, robótica
empática, Intelixencia Artificial e aprendizaxe automática. Os interesados en participar en Ventures4 Silver poden presentar as
súas propostas ata o 3 de abril de 2020 na
plataforma iParticipa, accesíbel a través das
webs www.indraVentures4Silver.gal, www.
indraVentures4Silver.es e www.indraVentures4Silver. com.

Asiste configúrase “como
o asistente social no móbil, unha canle telemática
de comunicación coa rede
familiar de coidadores,
que poderán facer seguimento en tempo real
dende o seu dispositivo
Seleccionaranse 10 ideas finalistas e un
xurado de expertos, formado por membros
de Minsait e a Xunta, elixirá ás 3 ideas gañadoras, ás que se sumará unha cuarta, que
será a que obteña maior número de “gústame” ou “ likes” da Comunidade (usuarios da
plataforma iParticipa).
A proposta gañadora recibirá 10.000 euros e a segunda 5.000 euros, mentres que a
idea que logre o terceiro posto e a proposta
elixida pola Comunidade recibirán 3.000 euros e 2.000 euros, respectivamente. 
| 13

A Cidade das TIC da

Coruña aspira a converterse

nun referente estatal do

sector tecnolóxico

O

pasado día 18 asinouse a acta de cesión
do edificio da Fábrica de Armas da Coruña
do Ministerio de Defensa á Universidade
da Coruña, o que facilitará que este grande espazo na cidade herculina poida servir
de enclave para o proxecto da Cidade das
TIC, que explicouse nas propias instalacións da antiga Fábrica de Armas, nun acto
presidido polo reitor da UDC, Julio Abalde,
e pola alcaldesa da Coruña, Inés Rey.
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A Cidade das TIC pretende consolidar
á cidade da Coruña como un dos polos
da innovación en Galicia, de xeito que se
xeren sinerxías entre a Universidade e as
empresas para que o espazo que vén de
ser cedido poida acoller a preto de 2.500
profesionais de alta especialización no
sector TIC.
Este proxecto quere concentrar centros
docentes, empresas e Administración para
gañar forza dabondo para producir máis
beneficios, atraer máis compañías, reter
talento e, en definitiva, contribuír ao desenvolvemento de solucións tecnolóxicas e
primeiro nivel en Galicia.
Julio Abalde explicou que a Cidade das
TIC é un proxecto inmerso nun marco estratéxico deseñado en paralelo ao plan
innovador dixital da Xunta, do Estado e
de Europa, pensado para 2021-2030, tratando de impulsar a tecnoloxía en todos
os sectores produtivos e crear nodos en
distintas áreas. Temos así que A Coruña
buscaría converterse no referente galego
en cuestións como a aprendizaxe automá-

A Cidade das TIC pretende
consolidar á cidade da
Coruña como un dos
polos da innovación en
Galicia, de xeito que se
xeren sinerxías entre
a Universidade e as
empresas
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tica, o procesamento de linguaxe natural, a
visión artificial, os sistemas de recuperación
de artificial, os sistemas intelixentes, a computación de altas prestacións e outras materias na mesma liña.
Dado que estamos ante un espazo cualificado como solo industrial, será posible que
no futuro a vella Fábrica de Armas poida
transformarse en toda unha serie de espazos como un Centro de Formación Avanzada, ou un Centro de Demostración 4.0, así
como espazos para que as empresas poidan
realizar probas, instalacións para o coworking e a aceleración de empresas e incluso
áreas de servizos nas que habería dende
comedor e cafetería até instalacións deportivas e escola infantil.
A transformación deste espazo físico de
35.000 metros cadrados será todo reto, xa
que supón a rehabilitación de 17 edificios
e a construción de 2 bloques novos; sendo preciso tamén adaptar accesos peonís,
crear unha zona verde, e adecuar as comunicacións co resto da cidade, para o que
será preciso un grande investimento.
Aínda que a cronoloxía da Cidade das
TIC non está escrita en pedra, o plan director de reforma do complexo prevé que
en 2021 poida estar operativo o Centro de
Formación Avanzada e que en 2022 dea os
seus primeiros pasos o parque empresarial
que ocupará boa parte das instalacións,
pero aínda non está fixado o ano non que
se completará esta transformación que promete ser un importante pulo para o sector
tecnolóxico na nosa comunidade. 
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Un mes de febreiro
clave para o proceso
reviamente á data decisiva, a do 18 de febreiro, o Goberno central
deu o pasado 11 de febreiro o definitivo empurrón ao proxecto
coruñés para converter a Fábrica de Armas na Cidade das TIC, co
desaloxo voluntario levado a cabo polos responsábeis de Hércules de Armamento, concesionaria das instalacións, e coa custodia
temporal do complexo até a súa cesión, uns días máis tarde. Daquela, o delegado
de Goberno en Galicia, Javier Losada, reiteraba que “o proceso de recuperación
culmina de forma especialmente satisfactoria para os ex-traballadores da fábrica,
para os coruñeses e para as empresas tecnolóxicas que poderán dispor dun espazo único para o desenvolvemento da súa actividade, o que sen dúbida repercutirá
de forma notábel na economía da Coruña e de Galicia”.
Volvendo ao desaloxo, o proceso deu cumprimento á sentenza ditada polo Xulgado do Contencioso número 4 da Coruña e ao acordo alcanzado co responsábel
de Hércules de Armamento. Nese intre, as instalacións pasaron a estar vixiadas e
custodiadas polo persoal do Ministerio de Defensa. Pasada unha semana, cedéronse formalmente as instalacións á á Universidade da Coruña. A cesión levouse a
cabo na sede da Delegación do Goberno e nela participaron o reitor, Julio Abalde,
o secretario de Estado de Defensa, Ángel Olivares, e o devandito Javier Losada.
O reitor sinalaba daquela que o acto de sinatura da cesión das instalacións é “o
inicio dunha oportunidade para que a UDC poida dar un salto cualitativo” e reafirmaba a responsabilidade da Universidade da Coruña coa sociedade.
O secretario de Estado de Defensa salientou que do uso que terán estas instalacións, coas achegas e o desenvolvemento de coñecemento e tecnoloxía, poderán
aproveitarse tamén as Forzas Armadas, polo que “este proxecto pilotado pola
Universidade da Coruña beneficiará tamén á defensa do país”. Olivares lembrou
que Defensa é o maior propietario de solo de España e a xestión deste patrimonio
está ao servizo da sociedade.

P
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O mellor co-piloto
Xesol colle impulso para universalizar, a baixo custe, a
súa tecnoloxía para salvar vidas nas estradas

X

esol Innovation, punteira
empresa da confluencia
entre TIC e automoción,
deu a primeira semana de
marzo un paso de xigante
para poñer a súa tecnoloxía
de asistencia na condución
(que achega un revolucionario extra en
seguridade, autonomía, monitoraxe e intelixencia) o máis preto posíbel dos nosos
automóbiles. A empresa, con sede na Tecnópole de Ourense, celebrou o 5 e o 6 de
marzo unha dupla demostración da súa
tecnoloxía de baixo custe para a axuda na
condución, un desenvolvemento que está
chamado a reducir drasticamente as taxas
de sinistralidade nas estradas. Sobre todo,
porque pon en xogo recursos para ver e
detectar, nas viaxes, o que doutro xeito
non vemos nin detectamos.
O seu sistema ten a súa orixe no programa de investigación Horizonte 2020 da
Unión Europea, do que Xesol recibiu 2 millóns de euros para o proxecto SmartCars,
que, á súa vez, deu como resultado o Sistema Avanzado de Asistencia á Condución
(ADAS) da empresa galega, que é quen de
facer monitoraxe da estrada e identificar
peóns, vehículos, sinais de tráfico e tamén
as liñas do vieiro polo que circulemos;
empregando para iso tecnoloxía de visión
computacional e redes neuronais.
Segundo lembrou a empresa nas demostracións, os modelos que existen no
mercado roldan os 900 € e o sistema galego poderá adquirirse por 550 €.
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equipados con este dispositivo intelixente,
composto dunha cámara, un PC e unha pantalla. No transcurso da experiencia, unhas
cen persoas tiveron a oportunidade de probar algún destes vehículos, familiarizándose
coas potencialidades dun automóbil cun sistema de axuda á condución integrado, que
detecta e advirte sobre posíbeis perigos na
estrada. O seguinte paso será que este prototipo pase ao proceso de comercialización,
explicaron dende Xesol.

Máis datos do sistema
“Adestrouse o sistema para que detecte a
presenza dun obstáculo na estrada e avise
ao condutor do perigo de colisión, emitindo unha alerta tanto sonora como visual”,
explicou José Crespo, responsábel legal e de
protección de datos de Xesol, quen puxo o
foco na redución do risco: “A nosa tecnoloxía
axudará a potenciar a seguridade viaria e a
salvar vidas”. En termos máis concretos, dixo
que os sistemas como SmartCars de Xesol
poden evitar que até 7.300 persoas deixen
a vida nas estradas ao longo dunha década.
A demostración do primeiro día desenvolveuse, precisamente, no Parque Tecnolóxico
de Galicia (Tecnópole) de San Cibrao das
Viñas (Ourense), nun circuíto habilitado con
sinais, e continuou o venres 6 durante toda
a mañá. A empresa lembra que se empregaron nas probas un total de 15 vehículos

O sistema avanzado de asistencia á condución (ADAS) desenvolvido por Xesol Innovación forma parte do proxecto SmartCars que
a start-up galega leva desenvolvendo dende
o seu nacemento en 2012. O dispositivo perfeccionado por Xesol pode ser implantado
en calquera vehículo fabricado a partir do
ano 2000 sendo, en palabras dos seus creadores, “moito máis preciso sobre os sistemas
xa existentes”, pois basea a súa tecnoloxía de
detección na visión artificial (en troques de
infravermellos ou radares) co maior número
de ángulos de visión aumentada do mercado (tres cámaras de visión artificial), alén de
considerarse intelixente porque achega un
sistema de aprendizaxe rápida.
O sistema foi deseñado para ser instalado
de xeito sinxelo en calquera coche xa en uso,
á marxe da gama á que pertenza, o que fai
que a condución avanzada estea ao alcance
de calquera usuario. 

A

empresa tecnolóxica Balidea, con sede principal
en Santiago, comezou o
ano dando novos e destacados pasos en materia
de saúde dixital, é dicir, no
eido das ferramentas e os
sistemas intelixentes aplicados á atención
médica. Neste ámbito insírese o proxecto
que a compañía está a desenvolver para o
Servizo Galego de Saúde (SERGAS), mSaúde, unha plataforma de homologación de
aplicacións móbiles e contidos para a autoxestión da enfermidade o empoderamento dos pacientes.
O alicerce do proxecto é o concepto de
saúde móbil (mHealth), que define a aplicación de tecnoloxías á atención sanitaria.
Segundo informa Balidea, este ámbito de
acción disparouse nos últimos anos e seguirá a medrar nos vindeiros, achegando,
de maneira parella, unha serie de retos. Por
exemplo: a necesidade de coñecer o grao
de credibilidade e fiabilidade das aplicacións de saúde en aspectos como evidencia científica, protección de datos ou interese do contido.
O obxectivo da plataforma mSaúde do
Servizo Galego de Saúde é (precisamente)
establecer un proceso de certificación por
entidades de confianza de apps de atención sanitaria para a súa posíbel prescrición e/ou utilización.
Balidea lembra que o devandito proceso
implicará a participación de organizacións
de recoñecida reputación en temas sanitarios (como servizos de saúde e a colaboración doutros actores como consultores
tecnolóxicos, pacientes, etc) e que a certificación das ferramentas dará lugar “á creación dun catálogo de ferramentas móbiles
certificadas para consulta por usuarios
finais ou polas propias organizacións, a través do portal público de mSaúde”.
Así, dende a aplicación de xestión, parte
privada de mSaúde, realizarase a xestión
do proceso de certificación das apps e
homologación de entidades colaboradoras, ademais da propia administración e
configuración da plataforma. No proceso
poden participar tanto empresas, como
fabricantes ou auditores, profesionais da
saúde e pacientes ou a cidadanía.

Tecnoloxías
No plano máis técnico, Balidea lembra
que a arquitectura de plataforma mSaúde
constará dun frontend e un backend completamente desacoplados, sendo o frontend todo o que os usuarios poden ver e
empregar mentres navegan e interactuan,
e o backend todo o que está detrás dun sitio ou ferramenta e fai que operen de xeito
correcto.
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A saúde tamén
está nos móbiles
Balidea dará forma a unha plataforma de homologación
de apps para o empoderamento dos pacientes

O backend de mSaúde foi deseñado
como unha arquitectura Java baseada en
microservizos con Oracle como sistema
xestor de base de datos. mSaúde incorporará Smart Contracts despregados sobre
Ethereum para a creación dun rexistro
descentralizado. Segundo Balidea, foi deseñada “cun enfoque orientado a servizos
o que facilita a integración con sistemas
de xestión hospitalaria en prescrición ou
recomendación” e permitirá, ademais, “incorporar datos de homologación doutras
organizacións e promover estratexias de
interoperabilidade”. A integración con tecnoloxías de cadea de bloques (blockchain)
complementa o conxunto do desenvolvemento garantindo que funcione “como un
rexistro descentralizado que achegue seguridade no intercambio de información”.
Este proxecto enmárcase dentro do plan
de innovación sanitaria Código 100, executado no marco dun convenio de colaboración entre o Servizo Galego de Saúde e o
Ministerio de Ciencia e Innovación, financiado nun 80% polo FEDER no marco do
Programa Operativo Plurirrexional de España (POPE) 2014-2020. 

O obxectivo da plataforma mSaúde do Servizo Galego de Saúde
é establecer un proceso de certificación por
entidades de confianza
de apps de atención
sanitaria para a súa posíbel prescrición e/ou
utilización.
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Superheroes dos
nomes de lugar

E

"Galicia Nomeada" énchese de microtopónimos
coas importantes contribucións do noso
voluntariado

n decembro deste ano presentábase un relevante espazo web destinado a centralizar
os nosos esforzos por compartir, visualizar
e preservar a riqueza galega en materia de
nomes de lugar: a plataforma "Galicia Nomeada" (https://galicianomeada.xunta.gal/).
Logo de dous meses de actividade e tal e
como se agardaba (en parte polo interese de
boa parte da cidadanía por reivindicar os nosos nomes, en parte polo propio empuxe da
gran riqueza toponímica galega, á cabeza de
Europa neste ámbito), só se pode falar de éxitos de repercusión e participación, segundo
fixeron saber a Xunta e máis a Real Academia
Galega (RAG). Estas son algunhas das cifras:
máis de 4.000 topónimos introducidos polos
voluntarios en 140 concellos e máis de 600
solicitudes de persoas con vontade de contribuír ao gran labor colectivo de xeorreferenciar todo o relativo á nosa terra. As ditas 4.000
entradas cómpre engadilas ás máis de 6.000
achegadas durante a fase de probas, principalmente microtopónimos todos eles.
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En total, os microtopónimos rexistrados a
través de "Galicia Nomeada" son xa 10.273,
dos cales a gran maioría, uns 9.000, xa foron
validados lingüisticamente polo equipo de
especialistas do Seminario de Onomástica da
Real Academia Galega que coordina e supervisa o labor xerado.

Cifras xerais
Todo o devandito súmase ao recompilado
previamente polas entidades de poboación
do noso Nomenclátor e aos máis de 430.000
rexistrados polo Proxecto Toponimia de Galicia (2000-2011), que se centrou na recollida
da microtoponimia, o que guindou unha cifra de 482.445. Segundo puidemos saber, a
día de hoxe móstranse á cidadanía 291.406
nomes de lugar sobre a imaxe aérea de Galicia.

Entidades
Trátase dun proxecto enmarcado na Memoria Dixital de Galicia, a estratexia político-cidadá-investigadora para consolidar un
fondo dixitalizado do patrimonio cultural
material e inmaterial de Galicia e facilitar a
súa difusión e a súa accesibilidade desde
calquera recanto. A ferramenta vén da man
da Real Academia Galega (RAG) e a Xunta,
a través da colaboración directa da Axencia
para a Modernización Tecnolóxica de Galicia
(AMTEGA) e a Secretaría Xeral de Política Lingüística, coa colaboración doutras entidades.

A aplicación toponímica
"Galicia Nomeada" inclúe unha aplicación colaborativa que permite recoller a
microtoponimia, rexistrala, xeorreferenciala e difundila desde o novo Portal de Toponimia de Galicia. Opera de xeito cidadá e
participativo, implicando á veciñanza dos
nosos concellos no labor de rexistro, e vén
con versión para Android e iOS, servindo
de complemento á versión de escritorio.

Como usar "Galicia Nomeada"
A través dunha interface sinxela e intuitiva, a ferramenta permite introducir e localizar microtopónimos de forma individual,
aos que se lle pode engadir unha imaxe,
arquivos de son e vídeo (formatos MP3 e
MP4) e textos explicativos, todo para favorecer, baixo supervisión dun equipo de
especialistas do Seminario de Onomástica
da RAG (que contrastará e verificará a súa
existencia), achegas “de gran valor informativo ao xa rico patrimonio toponímico
do país e referencia para os traballos da
Administración pública, a investigación, o
sector empresarial e a sociedade en xeral”.
Quen desexe colaborar no proxecto ten
ao seu dispor un formulario de contacto
online, onde, alén dos seus datos persoais,
deberá indicar os motivos que o levan a
participar no proxecto e os lugares, aldeas
ou concellos nos que vai traballar. 
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O "Museo do Mar" acolleu
a presentación da nova
edición de Lingua de
Namorar

O

"Museo do Mar" de Galicia acolleu
O obxectivo é
a presentación da nova edición de
“dinamizar o uso
Lingua de Namorar, o certame de
declaracións de amor na Rede que
do galego entre
promoven cada festividade do 14 de
a mocidade nas
febreiro, San Valentín, a Secretaría Xeral de Política
Lingüística e máis a Dirección Xeral de Xuventude,
súas relacións
co obxectivo común de “dinamizar o uso do galego
persoais e en
entre a mocidade nas súas relacións persoais e en
Internet”. Ao acto asistiron o secretario xeral Valentín
Internet”
García, e a directora xeral Cristina Pichel.
“A lingua galega ten que darse cita coa mocidade
nas datas máis sinaladas, como é sen dúbida este
Día dos Namorados, unha xornada propicia para expresar e comunicar os afectos
aos que sempre queremos ligar o noso idioma propio”, sinalou Valentín García.
Pola súa banda, a directora xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, Cristina Pichel, lembrou que este é un concurso que gusta moito entre a xuventude e
que, ademais este ano,” busca xerar sinerxías”. Ao fío disto, salientou que os primeiros
premios do certame Xuventude Crea 2019, nas categorías de Poesía e Relato Breve,
incorporaranse ao xurado, “o que axudará a mostrar a creatividade e o talento dos
mozos e mozas galegos”, remarcou.

Mocidade de entre 14 e 35 anos
O certame Lingua de Namorar está dirixido a mozas e mozos de 14 a 35 anos, que
se dividirán en dúas categorías de idade: por unha banda de 14 a 19 anos e, pola outra, de 20 a 35. As mensaxes presentadas a concurso deberán estar escritas en lingua
galega e poderanse redactar en prosa ou en verso. A súa extensión máxima será de
350 caracteres, incluídos os espazos en branco. Cada participante poderá enviar un
máximo de dúas mensaxes ao concurso.
Para facer chegar as mensaxes, cómpre rexistrarse en http://xuventude.xunta.es/
linguadenamorar. Todas as mensaxes serán publicadas nesta páxina e estarán identificadas polo título e mais polo número que se lles asigne. A data límite para enviar
as mensaxes de amor é o 9 de marzo. Unha vez rematado este prazo, abrirase outro
para realizar as votacións, que abranguerá do 10 ao 13 de marzo.
O xurado do concurso elixirá as mensaxes gañadoras entre as 50 declaracións
máis votadas en cada categoría. A súa resolución publicarase o 23 de marzo na
páxina web do concurso. Establécense tres premios por cada unha das categorías de
idade. A entrega de galardóns celebrarase en abril.
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O CELGA 2 poderase
cursar en liña a partir
de marzo

O

Certificado de Acreditación
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 avanzou que antes do remate da lexislatura estarían 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). Este 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.
Así o deron a coñecer a principios de
febreiro os secretarios xerais de Política
Lingüística e da Emigración, Valentín
García, e Antonio Rodríguez Miranda,
e a directora 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
coñecemento do galego e á súa acreditación”, sinalou Valentín García, avanzando tamén que os vindeiros traballos
destinados á formación e aprendizaxe
do galego mediante o sistema CELGA
“van centrar esforzos na inclusión para
adaptar materiais, recursos e metodoloxías ás diferentes necesidades especiais da cidadanía”.
A directora da AMTEGA destacou que
a tecnoloxía elimina os límites temporais e espaciais e as fronteiras. Pereira
enmarcou esta iniciativa nas medidas
para incrementar os servizos en liña aos
galegos, entre eles a teleformación, e
tamén nas actuacións para facilitar o
acceso universal 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 marcha
do portal de toponimia e a aplicación
que permite a colaboración da cidadanía para recompilar e xeorrefenciar os
topónimos galegos.
Pola súa banda, o secretario xeral da
Emigración, Antonio Rodríguez Miranda,
salientou 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.
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innovación galega

Creatividade
sen fin
O arranque de 2020 confírmase como
un gran xacemento de fitos galegos en
innovación

Conde visita a sede coruñesa de Imatia



A sede coruñesa da empresa tecnolóxica Imatia,
firma referente en desenvolvemento web e iniciativas de optimización dixital para empresas
e administracións, recibiu o
martes 18 de febreiro a visita
do conselleiro de Economía
e Emprego, Francisco Conde.
Durante a súa estadía nas instalacións de Imatia, o conselleiro
interesouse pola participación
de Imatia no Polo Aeroespacial
de Galicia, ao abeiro do proxecto MAR-1, no que Imatia achega
a súa experiencia TIC para
mellorar a seguridade da frota
pesqueira cun sistema de seguimento e monitoraxe continua
que integra unha plataforma de
software.
Segundo o conselleiro, o
labor de Imatia “reflicte como
os mercados esixen respostas
innovadoras”; de aí “a importancia de dotar o tecido empresarial das ferramentas necesarias
parta avanzar na súa transfor-
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mación dixital”. Tamén salientou o carácter referencial da
firma no sector das industrias
galegas dixitais (Imatia forma
parte do Clúster TIC Galicia e
ten ás súas costas 15 anos de
andaina desenvolvendo produtos e servizos avanzados de
software; ademais é unha das
firmas implicadas en achegar
impulso á Cidade das TIC da
Coruña, o futuro centro empresarial que terá a súa sede na
antiga Fábrica de Armas, hoxe
en día en desuso).
Liderado por Imatia, en
MAR-1 están a participar empresas de diferentes sectores
innovadores, achegando, en
colaboración coa Consellería do
Mar, 29 empregos vinculados.
“Este proxecto”, dixo Conde,
“está a ser un exemplo de colaboración público-privada que
permite a Galicia ser un referente nacional e internacional no
sector dos avións non tripulados”. 

Coremain estreou novas oficinas
en Pontevedra



Coremain, a empresa tecnolóxica galega,
finalizou 2019 cun investimento destinado á
mellora das súas propias infraestruturas en Pontevedra,
un proceso que incluíu o traslado do equipo humano
da cidade do Lérez a unhas novas oficinas para,
en palabras da empresa, “gañar en comodidade e
optimizar as instalacións para o equipo profesional”.
A empresa TIC rematou o ano coa estrea das ditas
novas dependencias de Coremain en Pontevedra,
emprazadas en pleno centro da cidade.
A sede pontevedresa de Coremain é un espazo
de 226 metros cadrados e con vistas á Peregrina,
onde a división local da compañía conta cun espazo
especialmente “amplo, diáfano e funcional” e unhas
instalacións, en palabras da empresa, “innovadoras
e moi axeitadas para permitirnos seguir medrando”.
Conformada por un espazo aberto de traballo, ten
tres salas de reunións e un espazo office. A sede está
emprazada no número 1 da rúa Andrés Muruais. 

A UVigo converterá o MTI no seu
primeiro edificio con xemelgo
dixital



O MTI, sede de Cintecx, Centro de Investigación en
Tecnoloxías, Enerxía e Procesos Industriais da Universidade de Vigo, converterase antes de finais de ano
no primeiro edificio da Universidade de Vigo cun xemelgo dixital. Ou sexa, que terá unha réplica virtual creada a
imaxe e semellanza do propio edificio. Este feito, un feito
pioneiro e histórico para a Universidade de Vigo, porá en
xogo unha serie de posibilidades de xestión, facilitando
calquera proceso relacionado coa monitoraxe dos seus
elementos.
Segundo informa a UVigo, contar cun xemelgo dixital
“facilitará o control en tempo real da calidade do aire do
interior das instalacións, incluíndo parámetros como os
niveis de dióxido de carbono, temperatura, humidade
ou gas radon, factores clave para garantir as cuestións
relacionadas coa saúde e a eficiencia enerxética destas
instalacións”.
A creación da réplica virtual do MTI foi a proposta
gañadora do Desafío Cintecx 2020, un concurso de ideas
e proxectos financiado polo propio centro con 25.000
euros, cantidade que se destinará de xeito íntegro ao
desenvolvemento da proposta, que estará coordinada
polo investigador Enrique Granada (Grupo de Tecnoloxías Enerxéticas) e que se levará a cabo nos vindeiros
meses. 
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Appentra lanza a versión 1.4 do seu
Parallelware Trainer

Recoñecemento feminino a
Dos Espacios



Teresa Brianes, socia
fundadora da empresa vilagarciá Dos Espacios,
especializada en servizos
de comunicación 360 e desenvolvemento integral de
solucións web, recibiu a finais
de xaneiro o Premio á Muller
Autónoma do Ano en Galicia
que conceden AGTAMAR
(Asociación Galega de Traballadores Autónomos e do Mar)
e UPTA (Unión de Profesionais

Os bateeiros poderán
facer consultas sobre o
mar cunha app



O traballo da xente do mar segue a dar pasos
cara a súa transformación tecnolóxica. Se nos
anteriores números de Código Cero dimos conta
da modernización das lonxas galegas a través do
programa Primare, agora é a quenda do sector bateeiro, que, segundo vén de informar a conselleira do
Mar, Rosa Quintana, poderá acceder á información
sobre o estado do mar das súas áreas de actividade a
través dunha aplicación móbil específica.
A app presentouse o 20 de febreiro en Vilanova de
Arousa, da man dos responsábeis de INTECMAR e da
propia conselleira, quen fixo saber que a información
que se lles vai proporcionar aos bateeiros a través
do móbil é a información que brinda o Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño de Galicia
(INTECMAR) sobre o estado das zonas de produción
de moluscos bivalvos ante fenómenos como a presenza de biotoxinas mariñas. Estes datos estarán á
súa disposición de xeito rápido, doado e cómodo. 
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Appentra, spin-off da Universidade da Coruña centrada en
software avanzado para facilitar a programación en paralelo, vén de lanzar a versión 1.4 da súa ferramenta Parallelware
Trainer, que pon ao noso alcance as vantaxes da computación de
altas prestacións (HPC). A nova versión, en palabras da empresa
con sede no CITIC (Campus de Elviña), “mellora enormemente
o despregamento e a experiencia do usuario en supercomputadores ao permitir a configuración a través de variábeis de
ambiente”.
Ademais, a actualización reforza o obxectivo primixenio do
devandito software: permitir á máxima cantidade de programadores facer o mellor uso do hardware de computación paralelo,
dende os varios núcleos de computadora portátil até os supercomputadores máis rápidos. 

e Traballadores Autónomos).
O presidente de UPTA,
Eduardo Abad Sabarís, foi o
encargado de facer entrega
do galardón, nas súas palabras un recoñecemento
á traxectoria de Brianes e
“ao seu compromiso cun
sistema de traballo baseado
na conciliación entre a vida
profesional e persoal”. O acto
celebrouse nas instalacións
da empresa. 

Alén Space gaña os Premios
EmprendedorXXI en Galicia



A empresa viguesa Alén
Space é a vencedora esta
ano da edición galega dos Premios
EmprendedorXXI, impulsados por
CaixaBank, a través de DayOne, a súa división especializada
para empresas de tecnoloxías, e
co-outorgados polo Ministerio
de Industria a través de ENISA,
contando coa colaboración, na
nosa terra, do instituto IGAPE. Alén
Space, firma centrada en servizos
avanzados de deseño, fabricación
e operatividade de pequenos
satélites, amais de desenvolvedora de negocios no
espazo, é unha spin-off da
Universidade de Vigo que,
malia a súa breve historia,
xa foi quen de conseguir
grandes fitos tecnolóxicos,
como os lanzamentos
do Xatcobeo (o primeiro
nanosatélite español da
historia), ou do Lume-1
(o innovador nanosatélite
da UVigo para a detección
temperá de incendios
forestais e soporte dos
labores de extinción).
Obra de Alén Space é
tamén a materialización,

dende a súa sede Porto do Molle
(Nigrán) do primeiro CubeSat (estándar de deseño de nanosatélites)
enviado pola ONU.
O premio inclúe unha dotación
económica de 5.000 euros e o
acceso a un programa internacional de acompañamento en Silicon
Valley, organizado por ESADE en
colaboración coa Singularity University, ou un curso internacional
de crecemento empresarial, Ignite
Fast Track, da Universidade de
Cambridge (Reino Unido). 
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Henrique Neira lévanos a dúas celebracións separadas por máis
de século e medio: a Exposición Rexional Galega (1858) e Galicia.
Un relato no mundo (2019-2020)

Galicia, un relato tecnolóxico

O

“Catálogo metódico de la Esposición pública de Galicia,
celebrada en Santiago en el
presente año” de 1858, recolle unha listaxe de múltiples
produtos, entre os que non
faltan aqueles relacionados
coas tecnoloxías de vangarda do momento.
Por exemplo, fotografías: unha novidade na
Galicia da época, que acababa de estrear o 21
de abril dese mesmo ano a liña telegráfica entre A Coruña e Madrid, cun telegrama no que
se anunciaba a aprobación polo Congreso e o
Senado do proxecto de lei do ferrocarril galego. No catálogo figuran ademais máquinas de
vapor e outras do ámbito da reloxería.
Ademais das novas tecnoloxías exhibidas nesta mostra, eran coñecidas a través da
prensa e de libros as que se amosaban nas
exposicións universais ás que asistían persoas
desde Galicia, e como exemplo temos o informe La esposicion universal de París, referido á
de 1855, que o enxeñeiro de minas compostelán Casiano de Prado publica en Madrid en
1856. Nas páxinas 20 e 21, por exemplo, fala
de máquinas e dispositivos para o cálculo: “La
de calcular las tablas de matemáticas y astronomía, que da impresos, si se quiere, los resultados, y que les ha valido á sus inventores, MM.
Scheutz, de Estokolmo, una medalla de honor.
MM. Maurel y Jay y Mr. Thomas han presentado tambien otras máquinas para el cálculo,
que les valieron dos menciones honrosas; y
Mr. Gravet, que obtuvo una medalla de 1ª clase, sus reglas logarítmicas”.
Máis de século e medio despois, o Museo
de Galicia da Cidade da Cultura compostelá
acolle, ata o 12 de abril de 2020, a exposición
Galicia. Un relato no mundo, na que a tecnoloxía xoga un papel moi importante á hora de
darnos a coñecer o pasado das terras galegas,
así como a realidade presente especialmente
no ámbito empresarial e ata proxeccións de
futuro.
O comisario da mostra, Manuel Gago Mariño, indica na presentación que escribiu no
catálogo a relevancia do uso das tecnoloxías
nunha exposición contemporánea decidida a
amosar o pasado dun xeito anovador: “A nosa
época caracterízase porque conviven xeracións que teñen unha relación moi diferente
coa tecnoloxía. A diferenza importante non
está na maior ou menor destreza en saber usar
un dispositivo tecnolóxico, senón no tipo de
narrativas que agarda cada xeración. Na nosa
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A Santa, escultura en madeira
policromada de Francisco Asorey

perspectiva, a comunicación cultural contemporánea permítenos unha achega excepcional a un obxecto sempre desexado: expandir o relato do que unha peza pode contar,
conciliar os vellos saberes e pezas cun relato
máis visual, sensorial e inmersivo que respecte as obras físicas e, ao tempo, aproveitar ao
máximo a capacidade evocadora dunha obra
singular”.
Así, ademais de contemplar unha reprodución do Sebasteion de Afrodisias, un edificio
de época romana na actual Turquía que mostra unha referencia á Gallaecia e ás demais

rexións do Imperio, podemos observar unha
recreación da construción a través dunhas
gafas de realidade virtual.
Do mesmo xeito, en distintos puntos da
mostra podemos atopar pantallas interactivas nas que se nos amplía a información dos
paneis que acompañan as distintas pezas, ou
mesmo un mapa a escala co que podemos
interactuar para coñecer datos sobre distintos lugares.
Probablemente o uso máis espectacular
da tecnoloxía é o da experiencia inmersiva
nun porto galego na época da emigración
a América en grandes transatlánticos. Colocándonos unhas gafas de realidade virtual e
unha mochila que detecta os nosos movementos, podemos saudar como se estiveramos a bordo do buque, recibindo a resposta
da xente que nos despide desde o peirao e
vendo como unha gaivota virtual se pousa
á nosa beira. Trátase dun dos apartados da
exposición que máis éxito ten pola enorme
importancia que tivo e ten o fenómeno da
emigración na realidade galega.
Mais a tecnoloxía non debe facernos esquecer a posibilidade de contemplar pezas
orixinais que se poden ver por primeira vez
en Galicia, por exemplo o Libro das invasións
de Irlanda. Ou dúas das tres copias iluminadas do Liber Sancti Iacobi ou Códice Calixtino,
procedentes da Universidade de Salamanca
e da Biblioteca Apostólica Vaticana, ou ou
Cancioneiro da Vaticana, un dos que recollen
o corpus da lírica galego-portuguesa medieval. E tantas outras pezas... 
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A

poucas semanas da celebración do Mobile World
Congress a crise do coronavirus estaba a chegar ao seu
máximo apoxeo en Wuhan,
o que provocou unha cascada de cancelacións de
asistencia ao evento en Barcelona que levou
finalmente a que a GSMA tivese que suspender a súa celebración nun momento no que
en Amsterdam estaba a celebrarse con normalidade a feira ISE 2020 (na que acudían
empresas que curiosamente cancelaran a
súa asistencia ao MWC) e non había ningún
caso de infección por coronavirus en Cataluña. Chegamos así a un momento no que
apelar á razón non prospera, e a histeria colectiva iniciou unha bóla de neve que aínda
non parou me medrar.
Ao evento de Barcelona seguíronlle outras cancelacións moi importantes, como a
Game Developers Conference, o principal
encontro anual de desenvolvedores de videoxogos, que confían en poder celebralo
no verán; mentres que outros encontros
semellantes, como serían o F8 organizado
por Facebook e o Google I/O, ao que tamén
acoden anualmente profesionais de todo o
mundo, optan por cancelar o seu evento físico e programan numerosas actividades en
liña (e incluso algún evento local adicional)
para compensar dalgún xeito aos desenvolvedores pola ausencia dunha cita anual que
é crucial para dar a coñecer moitas novidades tecnolóxicas.

O COVID-19
golpea ao calendario
tecnolóxico global

Na liña destas cancelacións quedan dúas
incógnitas sobre a mesa, como son a feira
de videoxogos E3 (pendente da evolución
do COVID-19, de xeito que de non reducirse o seu impacto global podería darse por
cancelada) e a WWDC de Apple, que polo
momento non se convocou, polo que loxicamente non pode cancelarse. É bastante
probable que Apple programe actividade en
liña para suplir unha posible cancelación do
seu evento para desenvolvedores.


SXSW é o último evento en cancelarse por mor do COVID-19
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Durante a cancelación do MWC estaba
a celebrarse con normalidade o ISE en
Amsterdam, feira que curiosamente en 2021
terá lugar en Barcelona

O festival South by Soutwest (SXSW) que
tiña que celebrarse a mediados de marzo
padeceu unha sucesión de cancelacións na
liña do Mobile World Congress de Barcelona,
e finalmente o Concello de Austin decidiu
cancelar este encontro por primeira vez en
34 anos. A esta cita acudían profesionais do
mundos dos videoxogos, o cine e a música, e
na edición de 2019 estímase que dos 73.716
asistentes, 19.166 proviñan de fóra dos
EE.UU., polo que claramente era un certame
moi sensible a unha emerxencia como a do
coronavirus. Non desbotan poder celebrar
algunha das súas actividades máis adiante,
ou a través da Internet.
No sector existe certo consenso en conxelar as feiras internacionais até o verán (cando
moitos confían en que remita o COVID-19),
e o que está a preocupar actualmente é o
impacto que o coronavirus está a ter a nivel
de consumo e subministro de compoñentes
electrónicos, de xeito que bastantes empresas terán que reprogramar o seus lanzamentos de produtos e revisar as súas estimacións
económicas, de xeito que un ano que pretendía pasar á historia como o da eclosión
da 5G e o nacemento dunha nova xeración
de consolas de videoxogos pasará lembrándose por unha alerta sanitaria que tivo un
impacto moi superior ao que era de prever
inicialmente. 
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Medio cento de persoas fórmanse en tecnoloxías da
man da Cámara e o Concello de Santiago



Medio cento de mozas e mozos menores de 30 anos participan
xa nos cursos tecnolóxicos
que vén de pór en marcha
o Concello e a Cámara
de Santiago. Trátase, por
unha banda, dun curso de
mercadotecnia dixital e,
pola outra, dunha actividade formativa destinada
a mostrar ao alumnado os
segredos do desenvolvemento de videoxogos. As

sesións lévanse a acabo ao
abeiro da colaboración entre o Concello e a Cámara
de Comercio compostelá,
xestionado a través do Departamento de Promoción
Económica.
Segundo informa o
Goberno local, en ambas
actividades deseñouse
unha estrutura compartida
de programa formativo
a modo de itinerarios,
“conformado por sesións

de grupo, titorías individualizadas e formación
online complementaria”.
Ademais, cada unha
das accións reserva un
paquete de entre 50 e 100
horas de acompañamento
para o grupo, a distribuír
entre os participantes máis
avanzados na creación do
seu negocio. Estas dúas
actividades impártense
no Viveiro de Empresas de
Costa Vella. 

A Xunta lanza unha web con información
sobre as eleccións do 5 de abril



Co fin de facilitar á
cidadanía “toda a
información esencial” sobre
as eleccións ao Parlamento
de Galicia do vindeiro 5 de
abril, o Goberno galego vén
de habilitar a web http://
eleccionsgalicia2020.gal,
que se acompaña da posta
en marcha dun número
específico, 900 825 520, que
servirá para recadar datos

de maneira máis directa.
Segundo informa a
Xunta, na web inclúese
información relacionada
“con temas fundamentais”,
como son o voto por correo
para os residentes en
España ou temporalmente
no estranxeiro, e para as
persoas que figuran no
CERA. Nestes apartados,
ademais da explicación do

Humor tecnolóxico de Henrique Neira
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procedemento, poderanse
descargar tamén os formularios correspondentes.
A información da páxina
web tamén abrangue outros aspectos de utilidade,
como os trámites co censo,
os impresos electorais (para
votantes, concellos ou
mesas electorais) e a consulta dos colexios e mesas
electorais. 

Vitae móstranos
como converternos en
expertos en ciencia
dos datos



Co remate do verán
e o principio da
primavera, imos ter unha
nova oportunidade para
formarnos en xestión do
coñecemento. Ou sexa, para
saber como poñer orde no
que xeramos e no que xeran
os demais e, sobre todo,
para aprender a atopar os
elementos que nos van
axudar a afinar a puntería
empresarialmente. Todo isto
vén a conto porque a consultora galega Vitae organiza,
a cabalo entre marzo e abril,
unha nova edición (a sexta)
do seu Curso de Ciencia de
Datos con Excel, Power Bi e
R. Unha vez máis, a actividade formativa porá o foco
nun dos grandes valores
empresariais de sempre, o
coñecemento, un activo que
non ten valor por si mesmo,
en bruto, pero que xestionado, depurado, debullado e
adaptado ás nosas necesidades, axúdanos a garantir o
éxito dun negocio.
A sexta convocatoria do
curso celebrarase, da man
de Vitae Consultores, os días
27 e 28 de marzo e 3 e 4 de
abril, no Hotel Attica 21 da
Coruña. Ao longo de 20 horas de actividade formativa,
Vitae brindaranos claves
para mellorar a nosa relación
cos datos, o noso traballo
investigador e a toma de decisións na nosa empresa. 
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NOVAS TIC
Vodafone impulsa
unha tecnoloxía
espacial para estender
a cobertura móbil

Estréanse os vídeos gañadores do certame
Quero Cantar da Deputación da Coruña



Os días pasados estreáronse no Youtube os vídeos gañadores (nas categorías infantil e xuvenil) do último certame
Quero Cantar. Estamos a falar de A peor
xogada, de A Música das Baleas, agrupación
do CEIP de Caión, contando coa tutela musical e artística do profesor Jose Carballido, e,
tamén, de A quen lle importa?, da coruñesa
Isma Kalo (modalidade xuvenil).
Como lembraremos, Quero Cantar é un
concurso impulsado pola Deputación da
Coruña para fomentar a creatividade musical e audiovisual na nosa lingua, poñendo o
foco nas novas xeracións de talentos e máis
nas redes sociais.
Nesta última edición do certame musical
impúxose na dita modalidade infantil A peor
xogada, que se presentou nun acto celebrado no CEIP de Caión. A historia do vídeo,

que xa amorea milleiros de reproducións en
YouTube, é un chamamento a prol do diálogo comoforma de resolución de conflitos,
que é a cerna da mensaxe contida na letra
de A peor xogada.
Polo que se refire ao vídeo da coruñesa
Isma Kalo, do Instituto da Sardiñeira, foi
dado a coñecer na Biblioteca da Deputación da Coruña. O videoclip publicouse en
Youtube e nas redes sociais do certame
ao rematar o acto e, segundo informou a
Deputación da Coruña, a canción aparecerá
en datas vindeiras canda outras nove de
diferentes artistas no disco recompilatorio
Quero Cantar 19. Este disco poderá descargarse de balde desde a páxina querocantar.
gal e as mil unidades físicas que se editan
en CD serán enviadas pola Deputación a
centros escolares de toda Galicia. 

Tecalis, Altia e CONGALSA, distinguidas
polo seu compromiso social e conciliador



A Xunta entregou os galardóns da
nova edición dos seus Premios á
Responsabilidade Social Empresarial de
Galicia, uns recoñecementos que teñen o
obxectivo de mostrar e reivindicar o labor
daquelas empresas que adoptan principios
e prácticas de responsabilidade solidaria
na súa xestión e na súa actividade diaria.
O palmarés final destas distincións tivo
unha vertente claramente tecnolóxica. De
feito, premiouse o labor social das firmas
dixitais Altia e Tecalis. Tamén se enxalzou o
labor de CONGALSA, referente en Industria
4.0, polos seus avances en conciliación. O
conselleiro de Economía, Francisco Conde,
participou na entrega de
galardóns en Santiago.
En termos máis concretos, o Premio á RSE de
Galicia na categoría de
pequena empresa foi dar
a Tecalis, firma consultora
e desenvolvedora TIC
con sede en Milladoiro
(Ames), e o mesmo galardón na modalidade de
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gran empresa recaeu en Altia Consultores,
con sede en Oleiros centrada en servizos
de consultora estratéxica e tecnolóxica,
principalmente.
Tamén foi distinguida, na modalidade de
mediana empresa, a compañía de transporte Empresa Monforte SAU.
O Premio Mención á Conciliación foi
dar a CONGALSA, con sede na Pobra do
Caramiñal, e centrada en produtos do mar
conxelados e moi envorcada en metodoloxías intelixentes de xestión e produción
que exportar a todo o sector alimentario
galego (en colaboración con Gradiant e a
través do proxecto CONGALSA 4.0). 



A plataforma de
contidos Rakuten
e a operadora de telecomunicacións Vodafone
veñen de unir forzas para
mellorar a cobertura móbil
arestora dispoñíbel e
estendela a máis persoas,
dispositivos e lugares. E
fixérono converténdose
nos principais investidores
dunha venture destinada
a fortalecer as comunicacións mediante a que
sería, en palabras das dúas
empresas, “a primeira rede
de banda larga móbil que
transmitirá dende o espazo”. Trátase da tecnoloxía
espacial de AST & Sciencie.
A primeira conexión
directa con smartphones
convencionais levarase a
cabo a través da tecnoloxía de órbita terrestre
baixa (LEO) e rede satelital
de baixa latencia de AST
& Science, coñecida como
SpaceMobile.
O obxectivo é fortalecer, precisamente, a
tecnoloxía SpaceMobile
que, será “especialmente
relevante para o mercado
móbil mundial, que xera
xa un billón de dólares
anuais”, explica Vodafone,
engadindo que grazas
a ela, “eliminaranse os
problemas de cobertura
que experimentan hoxe en
día os cinco mil millóns de
clientes que sofren cortes
de conectividade diarios”.
Asemade, a operadora
salienta o seu potencial para acadar que as
comunidades que contan
cun servizo máis precario teñan acceso, antes
do previsto, “aos últimos
servizos móbiles e poidan,
así, ter acceso á economía
dixital”. 
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TREBELLOS

O Galaxy Z Flip sorprende coa súa
pantalla de cristal encartable
O Galaxy Z Flip é un smartphone revolucionario, que presenta un formato
compacto cando está pechado, e que
ao abrirse presenta unha pantalla de
6,7 polgadas protexida por un cristal
ultra-delgado encartable (Ultra Thin
Glass UTG), o que supón un grande
salto de calidade fronte ás pantallas plásticas dos anteriores móbiles
encartables, de xeito que o uso desta
pantalla xa non suporá o que para moitos era un paso atrás. A pantalla deste
terminal ten unha relación de aspecto
de 21,9:9, ou sexa, moi próxima ao formato cinematográfico, e o seu encarta
realízase por unha bisagra oculta que
permite a apertura do dispositivo en
varios ángulos, facilitando que poidan
colocarse sobre unha mesa dun xeito
semellante ao dun ordenador portátil,
o que abre novos escenarios de uso
(grazas ao modo Flex, que divide a pantalla en dúas pantallas de 4 polgadas
cada unha, o que permite que unha
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aplicación divida funcións entre as
pantallas o que teñamos dúas aplicacións simultáneas en paralelo).
No exterior do Galaxy Z Flip tamén
hai unha pequena pantalla (de 1,1
polgadas) para notificacións, na que
podemos ver a data, a hora e o estado
da batería, así como avisos de chamada
(podendo responder ou rexeitar dende
esa mesma pantalla) ou visualizar notificacións sen ter que abrir o terminal.
O Galaxy Z Flip está equipado cun
procesador de 8 núcleos con fabricación de 7 nanómetros, 8 GB de RAM,
256 GB de almacenamento interno,
cámara traseira dual de 12 Mpíxeles,
cámara frontal de 10 Mpíxeles e batería
de 3.300 mAh. Desta volta estamos
ante un móbil 4G con Wi-Fi 5, ou sexa,
que en especificacións estaría próximo
aos móbiles insignia do ano pasado,
tendo que realizar sacrificios en autonomía por culpa do seu factor forma. O
seu prezo oficial é de 1.500 euros.
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>
O Realme X50 Pro 5G terá grande potencia e
poderá cargarse en só 35 minutos
En xaneiro Realme presentou o
seu smartphone X50 5G na China,
deixando claro que os teléfonos con
5G poderían ter un prezo asumible,
e agora temos xa o anuncio oficial
do Realme X50 Pro 5G, que apunta
máis á gama alta e chegará a España
en abril a un prezo de 599 euros con
8 GB de RAM e 128 GB de almacenamento, a 669 euros con 256 GB de
almacenamento e a 749 euros con 12
GB de RAM e 256 GB de almacenamento.
O Realme X50 Pro 5G funciona cun

procesador Qualcomm Snapdragon
865 5G, pantalla Full HD+ de 6,44 polgadas cunha velocidade de refresco
de 90 Hz, até 12 GB de memoria
LPDDR5, até 256 de almacenamento
UFS 3.0, cámara traseira cuádrupla
cun sensor principal de 64 Mpíxeles,
cámara frontal dual con 32 Mpíxeles
no sensor principal, conectividade
5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, NFC, altofalantes estéreo e batería de 4.200 mAh
con carga rápida de 65 watts (que
permite completar a carga en só 35
minutos).

Un móbil con grande batería de Motorola
Motorola presentou o seu novo
smartphone Moto G8 Power, que
como ben deixa ver o seu nome,
trátase dun dispositivo que destaca
pola súa grande autonomía, aínda
que tampouco esquece contar cunha
cámara cuádrupla e unha versión moi
limpa de Android 10 (algo que agradecen moitos usuarios).
Este novo teléfono da familia Moto
G, que vén de superar os 100 millóns
de dispositivos vendidos, ten unha
pantalla de 6,4 polgadas con resolución Full HD+ e un orificio para unha
cámara frontal de 16 Mpíxeles; está
equipado cun procesador Qualcomm
Snapdragon 665, 4 GB de RAM, 128 GB

de almacenamento interno ampliable
mediante tarxetas microSD.
A cámara traseira cuádrupla ten
un sensor principal de 16 Mpíxeles, obxectivos ultra gran angular
e teleobxectivo de 8 Mpíxeles e un
macro de 2 Mpíxeles, conseguindo
así bastante versatilidade, aínda que
o punto máis forte deste dispositivo
é a súa batería de 5.000 mAh, que
promete aguantar dous días completos cunha única carga (ou ser capaz de
reproducir música 188 horas seguidas
ou reproducir vídeo durante 21 horas).
Este novo smartphone chegará a
España en marzo a un prezo de 249
euros.

O Huawei Mate Xs custará 2.499 euros
Hai un ano Huawei presentou o seu
smartphone encartable, produto que
non chegou ao mercado até o mes de
novembro (vendéndose só en China),
e finalmente será o seu sucesor o
que teña distribución internacional,
aínda que sen contar cos servizos
de Google, o que previsiblemente
provocará o rexeitamento do público
non chinés.
O Huawei Mate Xs, mantén o formato do Mate X do ano pasado cunha
pantalla encartable de 8 polgadas
que mantense no exterior do dispo-
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sitivo cando o dobramos, e chegará
cun mellor soporte da conectividade
5G. Este terminal móbil funciona cun
procesador Kirin 990 5G, cámara cuádrupla certificada por Leica e batería
de 4.500 mAh con carga rápida de 55
watts. Aínda que o máis rechamante
de todo é que Huawei pretende pór
á venda o mes que vén con 8 GB de
RAM e 512 GB de almacenamento
interno a un prezo de 2.499 euros,
prezo que poucos estarán dispostos a
pagar por un dispositivo tan problemático a nivel de software.

Vivo presenta un móbil conceptual que adianta como
serán os móbiles os vindeiros
anos
Nas datas nas que tería que celebrarse o
Mobile World Congress amosouse o Vivo
APEX 2020, un móbil conceptual que podemos ver como unha interesante ollada ao
futuro, xa que estamos ante un terminal con
lector de pegadas en pantalla, 5G, pantalla
AMOLED sen marcos laterais (con botóns
virtuais nos laterais), carga sen fíos de 60
watts e un deseño sen botóns á vista (nin
portos) que buscaría sorprender coas súas
cámaras, xa que na súa ofrecerían un zoom
óptico continuo entre o rango de 5x e 7,5x e
unha cámara gimbal de 48 Mpíxeles, ou sexa,
que na propia estrutura da cámara habería un
estabilizador óptico de imaxe moi superior ao
que estamos afeitos; mentres que a cámara
frontal estaría integrada na pantalla de xeito
invisible. A cámara tamén contaría cunha
tecnoloxía de borrado de persoas no fondo,
evitando así o chamada photobombing (que
alguén en segundo plano poida estragar
unha instantánea).
Aínda que este produto non chegue ás
tendas nesta forma, deixa claro que Vivo ten
desenvolvido un deseño que iría na liña que
seguirán moitos fabricantes nos vindeiros
meses, facendo que cada vez os smartphones sexan simplemente unha pantalla táctil
acompañada por unha serie de cámaras,
eliminando moitos outros elementos que
cada día resultan máis superfluos grazas aos
avances das tecnoloxías sen fíos.
Un detalle que tamén pode sorprender
deste smartphone é que non precisa de perforacións para os altofalantes na súa frontal, o
que mellora a súa protección contra líquidos
e po. Os seus micrófonos tamén conseguen
facer algo semellante ao enfoque automático
das fotografías (centrándose no son que queremos recoller e reducindo o ruído de fondo).
Probablemente de cara o verán veremos algún smartphone de Vivo que tire proveito de
varias destas tecnoloxías, deixando claro que
os fabricantes chineses poden innovar, e que
cada día estamos máis preto da irrelevancia
do deseño externo dos smartphones.
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videoxogos
Xbox 360 | Microsoft Windows

Halo: Combat
Evolved Anniversary

Chega a PC

A

primeira entrega de
Halo, título estrela
da Xbox orixinal,
adaptouse posteriormente
a Xbox 360 e Xbox One, e
agora estrea versión para
ordenadores persoais, nunha
remasterización da campaña orixinal que permítenos
experimentar o ascenso lo
lendario Spartan coñecido
como Xefe Mestre (Master
Chief).
Halo: Combat Evolved
Anniversary sería o segundo
título de Halo: The Master
Chief Collection en adaptarse
a PC (tras Halo: Reach), e
está dispoñible a través de

tal recompilatorio tanto nas
tendas de Windows 10 e
Steam, como dentro do Xbox
Game Pass.
Esta remasterización do
xogo permite gozar do
mesmo con gráficos 4K e 60
fotogramas por segundo (ou
máis, en función da potencial
do noso equipo), xunto con
toda unha serie de características e opcións de personalización nativas de PC.
Ao longo do ano continuarán a chegar a PC o resto
de títulos que conforman a
recompilación de xogos de
Halo protagonizados polo
Xefe Mestre.

PS4 | PC

Street Fighter V

Estrea Champion Edition
on Street Fighter V
mudouse a práctica de lanzar diferentes actualizacións de pagamento do mesmo xogo e
decidiuse ter un único xogo
con actualizacións periódicas que poden conseguirse
pagando con cartos reais
ou con cartos conseguidos
no xogo, buscando non
segregar aos xogadores nos
modos competitivos, e para
facilitar a introdución no
xogo coa maior cantidade
de contidos posibles temos
Street Fighter V: Champion
Edition, revisión do xogo
que inclúe a meirande parte
dos contidos adicionais que
recibiu o xogo dende o seu
lanzamento.
Street Fighter V: Champion
Edition conta con 40 personaxes, 34 escenarios e máis

C
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de 200 vestimentas para os
loitadores, ou sexa, que sería
a terceira grande versión do
xogo, que para PlayStation
4 está dispoñible por 29,99
euros en formato físico e
dixital, existindo a opción
de facerse cos seus contidos
adicionais (se xa temos unha
versión anterior) por 24,99
euros, aínda que lembrando
que todos estes contidos poden adquirirse por separado
mediante pagamentos en
cartos reais con Fight Money.
Neste xogo tamén recupérase a Gill, loitador final de
Street Fighter III, que realiza
ataques de lume e xeo, e
a Seth, orixinal de Street
Fighter IV; estes novos loitadores poden mercarse por
separado por 5,99 euros ou
por 100.000 Fight Money.

Número 199

videoxogos
PS4 | Xbox One

Bayonetta e Vanquish

Estrean versión remasterizada
celebración do 10º
aniversario dos xogos
Bayonetta e Vanquish
serviu como desculpa para
estrear as súas remasterizacións
para PlayStation 4 e Xbox One,
podendo adquirirse estes xogos
por separado a un prezo de
24,99 euros ou nun lote por
39,99 euros.
Estes xogos de PlatinumGames chegan con gráficos
remasterizados, podendo alcanzar gráficos 4K a 60 fotogramas
por segundo en PS4 Pro e Xbox
One X, polo que estamos ante
un dos mellores xeitos de achegarse a estes títulos, que no
caso de Bayonetta trátase dun
clásico moderno que deu pé
a unha franquía, mentres que
no caso de Vanquish temos un

A

xogo de acción frenético, que
pese a recibir boas críticas, non
conseguiu callar dabondo como
para converterse nunha saga
con entregas posteriores.
O lote con ambos xogos non
só pode adquirirse en dixital,
senón que tamén comercialízase en soporte físico, nunha
edición que inclúe unha caixa
metálica e podería ter bastante
éxito entre os coleccionitas que
admiran o catálogo de xogos de
PlatinumGames. Os xogadores
de PC terán que conformarse
con contar só cunha edición
descargable de Vanquish ou de
Bayonetta, dispoñible por 19,99
euros cada unha, e que promete
gráficos de alta definición en
unha taxa de fotogramas desbloqueada.

PS4 | Microsoft Windows

Final Fantasy VII Remake

Estrea demo para PS4
a feira E3 de 2015
causara sensación o
anuncio dun remake de
Final Fantasy VII, sen dar moitos
detalles sobre un proxecto que
resultou bastante problemático e
que tería que terse lanzado esta
mesma semana, pero finalmente
a data de lanzamento de Final
Fantasy VII Remake programouse
para o 10 de abril, quedando
para estes días a estrea dunha
versión de demostración do xogo
que xa podemos descargar para
PlayStation 4, pode así cadaquén
comprobar en primeira persoas
se estes anos de espera pagaron
a pena.
A demostración permite xogar
a unha misión do comezo do
xogo, na que hai que bombardear
o reactor Mako 1 e fuxir da localización. Controlaremos a Cloud
Strife e a Barret Wallace para
levar a cabo o plan de infiltración

N
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e destrución,
explorando un
inmenso complexo que permítenos ver o grande
traballo desenvolvido ao revisar este
clásico de 1997.
Non falta na demo
o enfrontamento coa
sentinela Scorpion, o primeiro
grande xefe final, que será todo
un reto a superar.
A demo de Final Fantasy VII
Remake non só permite ver o
redeseño do xogo a nivel gráfico,
senón que tamén amosa un
desenvolvemento máis profundo
e un novo sistema de combate,
cambios imprescindibles para
un xogo de hai máis de dúas
décadas, xa que o xénero
do xogo evolucionou moito
neste tempo e os usuarios
actuais son máis esixentes.
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Unha máquina do
tempo chamada

Ponte Veteri

O videoxogo que nos leva á Pontevedra
medieval xa está dispoñíbel

N

o marco da celebración
do 850 aniversario da
concesión do foro á cidade de Pontevedra,
celebración impulsada pola Concellería de
Memoria e Patrimonio
Histórico da cidade do Lérez, o grupo
ComTecArt (Comunicación, Tecnoloxía
e Arte) da Universidade de Vigo desenvolveu Ponte Veteri, un videoxogo que
propón un percorrido pola Pontevedra
medieval que xa se pode descargar a
través de Play Store. O videoxogo, que
guía aos usuarios nun percorrido pola
Pontevedra máis antiga, achega un desafío concreto: quen se introduza nel,
terá que atopar na urbe medieval unha
serie de elementos para, ao remate do
camiño, resolver un enigma final.
Integrantes deste grupo de innovación,
que agrupa a docentes e estudantes da
Facultade de Ciencias Sociais e da Comunicación e da Escola de Enxeñaría de
Telecomunicación, presentaron a aplicación o pasado 13 de febreiro, xunto con
concelleiro Xaquín Moreda. Segundo
fixeron saber, trátase dunha proposta
que levará aos xogadores e xogadoras a
ir resolvendo unha serie de “minixogos”
ao tempo que “percorren diferentes rúas
do casco histórico da cidade”.
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A aplicación, que leva o nome dado
á cidade no documento do foro, está
ambientada en seis escenarios que se
corresponden con seis das confrarías
existentes na Pontevedra medieval e
nos que os xogadores deberán ir superando os devanditos mini-desafíos, co
propósito de avanzar na trama do xogo
e descubrir o seu enigma final. Trátase
nese senso dunha proposta “bastante
complexa, no sentido de que non é lineal totalmente”, explicou o profesor da
EE de Telecomunicación Antonio Pena,
na presentación celebrada na praza da
Ferraría. En termos máis concretos, o
seu funcionamento baséase en “conseguir unhas claves que están cifradas”,
superando os diferentes minixogos propostos, co propósito de “intentar resolver o enigma final”, engadiu o docente.
Xunto a Pena, participaron na presentación de Ponte Veteri o docente da Facultade de Ciencias Sociais e da Comunicación Luis Fernández e a egresada
deste centro Ariadna Cordal, integrantes dun equipo de traballo que completaban a profesora Beatriz Legerén, os
egresados da EE de Telecomunicación e
da Facultade de Belas Artes David Conde e Daniel Malvido, e a desenvolvedora
Olaia Ferrando, responsábel da dirección de arte. 

A orixe da proposta
O xogo ten o seu xermolo na colaboración entre a Concellería de Patrimonio e o
grupo ComTecArt, que reúne, traballando
conxuntamente no deseño de aplicacións
de lecer, docentes e estudantes de CCSS
e da Comunicación e da EE de Telecomunicación. Os labores de desenvolvemento comezaron coa documentación
en si mesma, un exhaustivo traballo que
guindou unha manchea de material histórico e, polo tanto, múltiples escenarios
e argumentos posíbeis de seren aplicados. Deste xeito, optouse finalmente por
asociar unha trama a este percorrido,
de tal xeito que “o que ía ser un roteiro
gamificado pasou a ser un videoxogo”, en
cuxo desenvolvemento participaron exalumnos de CCSS e da Comunicación, da
EE de Telecomunicación e Belas Artes.
Ponte Veteri, que xa foi quen de acadar
as mellores valoracións na Play Store, preséntase en tres modos diferentes: Modo
Historia (descubriremos, da man de misteriosos personaxes, unha historia ficticia
na Pontevedra do século XII), Modo Ruta
(orientado para quen só queren aprender
sobre a Pontevedra medieval mentres
realizan un roteiro polo centro da cidade)
e Modo Códex (este modo só recompila a
información, sen acceder ó itinerario nin
ó xogo).
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